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Förord 

Under en paus vid ett möte på en Arbetsförmedling gick en man iväg till sitt 
arbetsrum och kom tillbaka med en text som han menade sammanfattar vad jag 
hade att säga om organisering. Att texten formulerades av Søren Kierkegaard 
redan under mitten av 1800-talet visar att allt inte är nytt under solen: 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag finna 
henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror 
att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än 
vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår. 

Många är de som på ett eller annat sätt, medvetet eller omedvetet, bidragit till 
studien. Nedan uppräknade personers arbetsplatser är de som gällde under den 
tid omnämnandet avser. 

Resan genom Arbetsmarknadsverket startade i januari 2002 tillsammans med 
Lena Josefsson och Jan-Olof Dahlgren, då på Länsarbetsnämnden i Gävleborg. 
Med dem har kontakten upprätthållits under det att de fortsatt att verka för 
processorientering inom Arbetsförmedlingen. Många goda samtal har jag också 
haft med kreativitetens mästarinna Ingegerd Körlof, AMS, som f.ö. kartlade 
processer på Af Liljeholmen redan under mitten av 1980-talet. Ingegerd Hallert, 
Gun Göransson och Margareta Lindquist vid Länsarbetsnämnden i Stockholm 
fanns i min närhet under intensiva skeenden i forskningen. Ingrid Welander vid 
AMS var behjälplig med att identifiera och tillfråga de personer som så välvilligt 
ställde upp och vars namn och inspirerande berättelser finns i kapitel 9. Andra 
som på olika sätt bidragit är Eva Edström-Fors, Jan-Ove Ek, Britt-Marie 
Grahn, Lil Ljunggren Lönnberg, Claes-Göran Lock, Nils Nilsson, Ulla-Britt 
Selander och Leif Tallskog, alla då verksamma inom AMS/AMV.  

Jag vill också varmt tacka alla de handledare och medarbetare vid arbetsförmed-
lingar runt om i landet som så välvilligt ställt upp med sin självbeskrivna tjäns-
tekognition. 

Större eller mindre delar av manuskriptet har i olika versioner diskuterats med 
Monica Bjerlöv vid dåvarande Arbetslivsinstitutet, Mikael Henriët vid Rädd-
ningsverket, Thomas Sigfridson vid Effect Management, Lars Stigendal vid 
Verket för förvaltningsutveckling (Verva), Brita Borg, MagdaLena Sandin och 
Lena Josefsson vid Arbetsförmedlingen samt Saara Isaksson, Birgitta Johans-
son-Hidén och Marcus Fellesson vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Tack 
också till Berit Hjort vid universitetsbiblioteket och till Sven Fransson. 
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Alexander Styhre vid Chalmers tekniska högskola var opponent på slutsemina-
riet där han biträddes av Bo Edvardsson, CTF – tack till er båda för den nya 
inspiration som era synpunkter förde med sig. 

Handledare har varit Per Norling som biträtts av Per Echeverri och Johan 
Quist, samtliga vid CTF. Denna handledarkommitté (som nu är disponibel för 
nya doktorander) har utdelat både ris och ros, den har inte bara föreslagit inno-
vativa infallsvinklar utan också engagerat sig i detaljer. Vad som ibland varit 
disparat kognition har genom strukturerade samtal övergått i ett för doktoran-
den begripligt och utvecklande samförstånd. Tack Per, Johan och Per för att ni 
är de ni är, för er tid, för ert engagemang och för era kunskaper. 

Slutligen vill jag tacka Stina, Elsa, Sofia och Anna – min familj ”som i vanlig 
ordning, har fått stå tillbaka för ytterligare ett av mina små och snart färdiga 
projekt” (ordagrant ur förordet till min lic.). Jag älskar er och nu är det sommar-
lov! 

 

Bäckebron i juni 2008 

Martin Fransson 
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Några viktiga utgångspunkter 

Hur kan personal blir mera mottaglig för krav på förändring, hur kan de förmås 
att utveckla sina arbetssätt, bli mera samspelta och uppnå mer stabila resultat? 
Det är frågor som, utifrån olika perspektiv, har eftersökts i en mängd under-
sökningar från Mayo:s klassiska försök inom Western Electric Company på 30-
talet i USA och framåt. Organisatorisk förändring har av lätt förståeliga skäl 
kommit att bli ett av de mest studerade områdena inom samhällsforskningen. 

Det teoretiska och praktiska forskningsproblemet i denna avhandling är hur 
lokal organisering (förändring bottom-up) och strategisk styrning (förändring 
top-down) förhåller sig till varandra, om de möjligen kan kombineras och fås 
att samverka eller om det är två organiseringsprinciper som bör hållas isär. 

Den kanske största svårigheten med förändring top-down är att sätta fart på 
idéer om förändring så att de når hela vägen ut och blir den verklighet som 
åsyftas. Vad som ändå nödvändiggör samma perspektiv är att det har potential 
att samordna organisatoriska enheter och göra stora organisationer möjliga att 
styra. Motsatsen, bottom-up perspektivet, är oftast effektivare i arbetet med 
lokal organisering och samordning och har fördelen av att leda till en relativt 
säker utveckling (inom respektive enhet var för sig). Medan top-down innebär 
att diktera förändring förutsätter bottom-up ett slags självstyre. 

Två centrala begrepp i detta arbete är tjänstekognition och självbeskrivning. 
Med tjänstekognition avses, lite förenklat, enskilda medarbetares tänkesätt om 
hur verksamheten utförs och hänger samman. Självbeskrivning är den aktivitet 
där medarbetare, under organiserade och metodmässigt styrda former, gemen-
samt utformar grafiska eller verbala beskrivningar över sin, mer eller mindre 
likartade, tjänstekognition. Studieobjektet är självbeskrivning i form av process-
kartläggning inom Arbetsförmedlingen (Af). 

Syftet med studien är dels att förstå hur tjänstekognition påverkas av självbe-
skrivning, dels hur denna påverkan kan bidra till att främja en verksamhets 
övergripande syfte och mål. Syftet preciseras i sju forskningsfrågor. 

I sammanfattning positioneras avhandlingen till området tjänsteutveckling inom 
ämnet företagsekonomi. Fokus har inom detta område dock hittills varit tjäns-
ters egenskaper och design – på det hela taget saknas teori i fråga om förverkli-
gande och organisering. Avgränsningen till design kan, enligt mitt förmenande, 
ha hindrat en djupare förståelse för hur design och organisering kan förmås att 
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samverka för att både föda och förverkliga goda idéer. För att åtgärda något av 
denna brist har referensramar för problemområde och tolkning lånats in från 
andra områden. Större vikt har lagts vid att åtgärda forskningsproblemet än att 
vara trogen en viss diskurs. Ansatsen är tvärvetenskaplig och kan beskrivas som 
ett slags kvalitativt tolkande, socialkonstruktionistisk och longitudinell aktions-
forskning, med inriktning på generering av teori – snarare än på verifiering och 
validering.  

Eftersom teori som förklarar självbeskrivning, har måst lånas från många olika 
områden har jag inte funnit det vare sig görligt eller meningsfullt med en full-
ständig genomgång av teoriernas historiska utveckling. Då organisationsfåran 
inom forskningen om tjänsteutveckling, sedan förut är i det närmaste oplöjd, 
ges inte heller den någon genomgång. Men när jag sätter ned plogen så tar jag 
naturligtvis tillvara vad som redan kommit upp. Resultaten från den tidigare 
forskning inom fältet som faktiskt utförts, återges på sin logiska plats i fram-
ställningen.  

I del I behandlas problemområde, syfte och forskningsfrågor, metod samt tolk-
ningsram – i tur och ordning och på traditionellt manér. Vad som möjligen är 
okonventionellt är att de tre inledande kapitlen, som ger en bred introduktion 
till forskningsområdet, inte bara preciserar forskningsproblemet. Där diskuteras 
också vilken tolkningsram som kan behövas för att finna gåtans lösning. Utifrån 
befintlig teori diskuteras dessutom vad denna lösning kan vara. På så sätt anges 
redan inledningsvis huvuddragen i de centrala tolkningar som komma skall. I 
anslutning till syfte och forskningsfrågor i kapitel 4 ges en mera detaljerad för-
klaring till sambanden mellan ramarna för problemområde, metodologi och 
tolkning. 

De metaforiska rubrikerna för avhandlingens fyra delar har inspirerats av Ri-
chard Normanns bok ”När kartan förändrar affärslandskapet” (2001). I del I, 
med rubriken territoriets socio-kognitiva natur, diskuteras om det verkligen är orga-
nisatorisk verksamhet som avbildas i processkartor och andra organisatoriska 
styrdokument? Det verkar snarast vara tjänstekognition som är processkartans 
territorium och det paradoxalt intressanta är att sådan, enligt etablerad teori, 
lättare torde förändras hos den som utformar än hos den som tar del av en in-
struktion. Med synsättet att processkartan är en karta vars själva framställning 
förändrar det territorium den avbildar, granskas empiriskt i del II hur process-
kartläggning används för att tillförskansa sig makten över processkartans territorium. 
I del III tolkas hur socio-kognitiv kartläggning (självbeskrivning) skulle behöva utfö-
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ras för att, så mycket som möjligt, underlätta strategisk styrning (top-down) och 
samtidigt stimulera lokal organisering (bottom-up). Den nya kartan som presen-
teras i del IV är följaktligen ett förslag till förenad teori för styrning top-down 
och bottom up.  





 

 

DEL I: 
TERRITORIETS 

SOCIO-KOGNITIVA 
NATUR 

I kapitel ett diskuteras de möjligheter som den kog-
nitiva organisationsteorin erbjuder för utveckling av 
metoder för organisatorisk förändring. Av den em-
piriska kontext som presenteras i kapitel två förstås 
att det teoretiska problemet, ifall lokal organisering 
och strategisk styrning kan kombineras och fås att 
samverka, också är av praktisk betydelse. För att 
grunda för en sammanhållen teori för lokal organi-
sering och strategisk styrning introduceras, i kapitel 
tre, det organisatoriska samtalet som ett viktigt verk-
tyg för förändring. I kapitel fyra preciseras studiens 
syfte, i kapitel fem diskuteras metodfrågor och i ka-
pitel sex utvecklas en socio-kognitiv ram för tolk-
ning av självbeskrivning på Af. 
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1 Förändring av tjänstekognition 

I detta inledande kapitel diskuteras organisatorisk förändring ur ett kognitivt 
inspirerat tjänsteperspektiv. Diskussionen leder fram till en precisering av av-
handlingens teoretiska forskningsproblem – hur lokal organisering (bottom-up) 
och strategisk styrning (top-down) förhåller sig till varandra, om de möjligen 
kan kombineras och fås att samverka eller om det är två organiseringsprinciper 
som bör hållas isär. Den syntes som skapas mellan klassisk och kognitiv organi-
sationsteori utlovar nya möjligheter för utveckling av metoder för praktisk or-
ganisering och förändring. Kapitlet avslutas med två antaganden som, trots att 
de härletts med gott stöd ur befintlig teori, är i stort behov av fördjupad empi-
risk tolkning.  

1.1 Planerad förändring 
Att det är chefer som, från organisatoriskt överställd nivå, planerar och inför 
förändring är i linje både med gemene mans uppfattning om vad som är högsta 
ledningens uppgift och med det mesta av den forskning som skett om organisa-
tioners förändring. Men efterhand som forskare iakttagit alla svårigheter det 
innebär, både att utarbeta och att genomföra förändring, och när de iakttagit 
hur förändring faktiskt går till, har tvivel uppstått. På vilket sätt är strategisk 
planering och styrning top-down möjlig och lämplig?  

Wilson (1992) menar att högsta ledningen inte kan förväntas förstå alla konse-
kvenser av tidplaner, mål och metoder som de beslutar om. Mintzberg (1987) 
ifrågasätter möjligheterna att ens finna effektiva strategier i tjänsterummets av-
skildhet och menar att smarta strateger inser att de inte är tillräckligt smarta för 
att kunna förutse allt som sker. Eftersom strateger, likt hantverkare, måste im-
provisera under arbetets gång, kan strategi inte utformas utan lort under naglar-
na (ibid.). Vår Ingvar Kamprad/IKEA brukar framhållas som ett levande ex-
empel på hur strategisk vision för övergripande affärsutveckling bör kombine-
ras med genialisk fiffighet och praktiskt intresse för produktionsdetaljer. 

Det kanske största problemet verkar vara att komma överens och att förmå alla 
aktörer att villigt och lojalt acceptera ledningens planer (Bamford & Forrester 
2003). Åsiktsskillnader och underliggande konflikter sätter ofta käppar i hjulet 
(Burnes 1996, 2004) och risken för misslyckanden är stor (Grint & Willcox 
1995; Nohria et al. 2000, s ix). Så, bortsett från nämnda svårigheter att planera 
förändring, vad säger den senaste litteraturen om strategisk styrning? Hur ska 
införandet av planerna gå till och vad har gjorts för att lösa problemet?  
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När Hutzschenreuter & Kleindienst (2006) genomsökte 21 högt rankade jour-
naler1 med spridd inriktning (1992 till april 2005) gav sökordet ”strategy imple-
mentation” 66 träffar. Bland det knappt tjugotal artiklar av dessa som hade im-
plementering (strategisk styrning) som främsta ämne var de flesta konceptuella 
– inte en enda studerade praktisk implementering bland medarbetare på operativ 
nivå. Är det då ingen som uppmärksammat vad Kahn påpekade redan 1974, 
dvs. att litteraturen om organisatorisk förändring bygger på: "a few theoretical 
propositions… repeated without additional data or development; a few bits of 
homey advice… reiterated without proof or disproof; and a few sturdy empiri-
cal observations…quoted with reverence but without refinement or explica-
tion" (Kahn 1974, s 487; citerad av Pettigrew et al. 2001)? Det måste konstate-
ras att befintlig teori alltjämt anses vara motsägelsefull (Burnes 2004), i avsak-
nad av empiriskt stöd (Guimaraes & Armstrong 1998) och understödd endast 
av obeprövade hypoteser om modernt förändringsarbete (Doyle 2002). Vad 
nutida och historisk forskning lagt mycket energi på är debatter om hur vanliga 
förändringar är (Grundy 1993; Senior 1997; Luecke 2003; Balogun & Hope 
Hailey 2004; Burnes 2004). Vad som också detaljstuderats är variationer i hur de 
(utan eller i strid med all planering) blir till (Bullock & Batten 1985; Burnes 
2004) och hur de skiljer sig åt i fråga om omfattning (Dunphy & Stace 1993; 
Senior 1997; Nelson 2003). 

Trots att praktisk strategisk styrning verkar vara den stora svårigheten är det 
uppenbart att förverkligandet har ansetts vara en fråga av underordnad betydel-
se, jämfört med att planera förändring (Hutzschenreuter & Kleindienst 2006). 
Efterlevnad förväntas helt enkelt enligt, vad Bourgeois & Brodwin (1984) kallar, 
”kommandomodellen”. I den mån praktisk verkställighet alls behandlas, är det 
ofta den besvärande mängden misslyckanden som diskuteras (Sabatier & Maz-
manian 1980). Praktisk implementering verkar vara ett svårlöst och därför? åsi-
dosatt problem (Alexander 1991; Noble 1999). Å andra sidan har komplexiteten 
i organisationers inre inte varit föremål för något större intresse (Melin 1998). 
Todnem (2005) tillhör dem som menar att det helt enkelt saknas en fungerande 
referensram för organisatorisk förändring och som därför efterlyser studier av 
förändringsarbetets inre natur.  

                                                 
1 De journaler som genomsöktes var Academy of Management Executive, Academy of Management 
Journal, Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly, California Manage-
ment Review, Decision Science, Harvard Business Review, Human Relations, Industrial & Labor, 
Relations Review, Journal of Applied Psychology, Journal of International Business Studies, Journal 
of Management, Journal of Management Studies, Journal of Organizational Behavior, Long Range 
Planning, Management Science, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Organi-
zation Science, Personnel Psychology, Research in Organizational Behavior och Strategic Manage-
ment Journal. 
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I enlighet med ’kommandomodellen’ förväntas chefer ha en mystisk inneboen-
de förmåga att inpränta ny verklighet i de underställdas medvetande (Nadler & 
Tushman 1990). Skälet till den stora mängden misslyckad implementering antas 
följaktligen vara oförmögna chefer. Forskningsresultat visar att vändpunkter 
ofta inträffat först efter chefsbyten (se bl.a. Slatter 1984; Grinyer et al. 1988; 
Whittington 1991; Bibeault 1998) och detta har tagits som intäkt för att befint-
liga chefer ofta har begränsade möjligheter att åstadkomma mera omfattande 
förändring. Om cheferna, exempelvis genom bonusprogram, ges egen vinning 
av strategin, så kommer chanserna för förverkligande enligt många undersök-
ningar att öka (se bl.a. Jensen & Meckling 1976; Fama 1980; Stiglitz 1985; Go-
old & Campbell 1987; Kimberley & Zajac 1988; Eisenhardt 1989). Uppfatt-
ningen att många chefer har begränsade möjligheter att åstadkomma föränd-
ring, samt att många bara vill förändra om de själva vinner något på det, kanske 
kan förklara organisationsforskningens måttliga intresse för den konkreta för-
ändringsproblematiken?  

Forskningen inom området verkar präglad av en förkärlek för konceptuella hy-
poteser om hur chefer, utan kontakt med den organisatoriska praktiken, planerar 
fram förändring (exempelvis genom ’job redesign’, Hackman & Oldham 1980; 
’technological change’, Card et al. 1983; och ’organizational restructuring’, 
Mintzberg 1983). Jag noterar att forskarna ogärna befattar sig med de anställdas 
verklighet utan föredrar umgänge med chefer när data ska insamlas. I den mån 
praktisk implementering (strategisk styrning) studeras empiriskt, är problemet 
ofta omedgörliga mellanchefer (ex: Floyd & Wooldridge 1992; Grundy & King 
1992; Dooley & Fryxell 1999; Beer & Eisenstat 2004).  

Sammanfattningsvis råder det brist på empiriska studier av praktiska tillväga-
gångssätt och framgångsfaktorer för strategisk styrning (Weick & Quinn 1999). 
Befintlig forskning verkar vara präglad av ett funktionalistiskt2 paradigm. Ett 
relativt stort intresse finns för implementering gentemot underställda chefer 
men frågan om förverkligande på operativ nivå är klart eftersatt (Todnem 2005). 
Det verkar finnas anledning att betona vad som egentligen är självklart: inget är 
förverkligat förrän medarbetarnas beteende förändrats. Weick & Quinn (1999) 
finner kunskapsbristen så fundamental att de t.o.m. efterlyser explorativa studier 
av förändringsarbetets inre natur. För att kasta ljus över den komplexa frågan 
om organisationers förändring krävs, enligt Johnson (1987) och Pettigrew 
(1987), fylliga och longitudinella djupstudier.  

                                                 
2 Att strukturella samband kan förklaras utan koppling till hur människan uppfattar studerade struktu-
rer. 
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Ett tecken på att forskningen ändå börjat intressera sig för den organisatoriska 
praktiken är nätverket ”Strategy as practice” (www.s-as-p.org). Exempelvis har 
Mantere & Vaara (2008) genom en fyllig empirisk studie (och med paralleller till 
min forskning) visat att en viktig skiljelinje mellan organisationers sätt att för-
ändra är frågan om mellanchefers och vanliga anställdas deltagande när strategin 
skapas. Nätverket är emellertid nytt och har, vad jag kan, se ännu inte intresse-
rat sig för praktisk implementering av redan färdig strategi.  

1.2 Oplanerad förändring 
Forskningen har (i enlighet med Inns 1996) i hög grad kommit att tvivla på tidi-
gare idéer om interventioner och kurskorrigeringar top-down. Många ställer sig 
tvekande till om det egentligen går att styra de förändringar som numera dess-
utom måste ske allt oftare och som därför blivit allt viktigare (Senior 1997; 
Cummings & Huse 2001; Olson & Eoyang 2001; Rieley & Clarkson 2001; 
Burke 2002; Dawson 2002; Burnes 2004).  

Ett tidigare normativt intresse för överställda chefers, ofta konsultstödda, pla-
nering av interventioner har ersatts av deskriptiva studier om hur lokala chefer 
och anställda kontinuerligt, vardagligt verklighetsnära och interaktivt, lär om 
och anpassar sig till en ständigt föränderlig värld (se exempelvis Larsen et al. 
2000 ’Issues of identity and image’; Oswick et al. 2000 ’Organizational Learn-
ing’; Boje 2001 ’Narrative Methods’; Newell 2002 ’Knowledge Management’). 
Med detta synsätt är organisationen bara ett slags ögonblicksbild av en ständigt 
pågående organisering.  

Snarare än att förändring planeras och genomförs under ordnade former av 
högsta ledningen, menar många att förändring i allt väsentligt är något som ex-
perimenteras fram från organisationens botten (Orr 1990; Orlikowski & Gash 
1994; Burnes 1996; Weick & Quinn 1999; Bamford & Forrester 2003; Burnes 
2004) och att det ofta går så fort att högsta ledningen inte har tid och möjlighet 
att agera som spanare och planerare (Kanter et al. 1992). Medan Weick och 
Quinn (1999) menar att handlingsfriheten därför är begränsad till att något ju-
stera det som redan är på gång, menar Mintzberg (1987) att det inte måste in-
nebära ett reaktivt förhållningssätt. Den ”logiske inkrementalisten” (Quinn 
1980) experimenterar proaktivt och systematiskt för att lära.  

Styrningsproblemets kärna verkar vara att mänsklig verksamhet styrs av tankar 
och att tankar inte kan tänkas utan att individen som tänker dem förändras. Or-
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ganisationer befolkas av tänkande människor vars kognition3 ständigt förändras 
genom interaktion med kunder, kollegor, chefer m fl. Till skillnad från materiel-
la tillgångar vars värde förbrukas, så förädlas och förändras kognitionen vid 
användning (Davenport & Prusak 1998). Organisationens arbetsmetoder förval-
tas till stor del i det mänskliga medvetandet och omprövas vid all tillämpning 
(Feldman 2000). Personal, kunder och andra intressenter som medverkar i pro-
duktionen är därför att betrakta som verksamhetsutvecklare på deltid (jfr 
Gummesson 2002).  

När tankar tänks för att styra arbetet så förändras tänkesätten, det pågår en 
ständig organisering inom och mellan organisationsnivåer och ut mot kunder 
och andra intressenter. Då utförarna i hög grad påverkar förändringsdesignen 
har särskilt avdelade experter, i toppen av hierarkin och vid sidan av verksamhe-
ten (verkligheten), ett begränsat inflytande. Organisationers ständiga och spon-
tana förändring är en faktor som egentligen omöjliggör att införa en specifik 
design till punkt och pricka. Det som kan införas är förslag till organisering − 
sedan återstår att se vad som blir resultatet. 

En gemensam beröringspunkt för ovan nämnda postmodernt4 processuella5 
och socialkonstruktionistiska6 ansatser är intresset för det meningsutbyte som 
utvecklar aktörernas kunskap och som formar deras uppfattning om verklighe-
ten. Organisationer ses som en samling berättelser (Czarniawska 1997) eller 
som ett pågående samtal (Weick 2001) eller som organiserat prat (Rombach 
1986). I organisationer pågår ett slags språkspel (jfr Wittgenstein 1953) som 
motiverar att fokus (enligt Collins 2003) flyttas till den språkliga diskursen, till 
vad som pratas om bland de människor som arbetar i förändringen. Tendensen 
bekräftas av att två hela nummer av ’Journal of Organizational Change Mana-

                                                 
3 Lat. cogni´tio 'undersökning', 'inlärande', 'kunskap', av cogno´sco 'lära känna’ (med sinnen eller 
förstånd), 'undersöka'. De tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Till de 
kognitiva funktionerna räknas varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning 
och uppmärksamhet (Nationalencyklopedin 1998). 
4 Den postmoderne forskaren utgår från att företag och andra fenomen konstrueras genom olika 
diskurser. Funktionalismen (och byråkratin) kan vara exempel på diskurser, men postmodernismen 
är snarare en anti-funktionalistisk diskussion där det lokala, tillfälliga, och fragmentariska premieras 
(Norén 1995).  
5 Fokus på organisering snarare än på organisation. 
6 Med sociala konstruktioner avses att människan skapar sin bild av verkligheten genom subjektiva 
erfarenheter i interaktion med andra. Erfarenheten antas vara möjlig att externalisera, dvs att ut-
trycka främst genom språket. Via språket blir den enskilda människans erfarenhet extern och inter-
subjektiv. Vissa externaliseringar objektiveras och utgör därmed samhällets sociala konstruktion 
(regler, tolkningar, artefakter etc) vid en viss tidpunkt. Objektiveringar tenderar att tas för givna (tills 
vidare) och betraktas som verklighet av de medlemmar som finns i samhället. Nya medlemmar föds 
in i en objektiverad social konstruktion, och de internaliserar samhället som en objektiv realitet. Re-
sultatet blir en delvis gemensam världsbild som vägleder handling och interaktion (Berger & Luck-
mann 1967). 
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gement’ nyligen (2005, 18:1 & 4) ägnades åt samtalets roll vid förändring (se 
också Heracleous & Barrett 2001; Lovelace et al. 2001; Heracleous 2002). Me-
dan forskningen med det tidigare, funktionalistiska synsättet betraktade språket 
som ett sätt för ledningen att framföra strategiska krav (Sackmann 1989; Liedt-
ka & Rosenblum 1996), framhålls nu hur språket bidrar till utvecklingen av en 
gemensam åsikt och identitet (Evered 1983; Smircich 1983a). Snarare än att 
vara ett verktyg för att kommunicera förändring, ses språket som det medium i 
vilket förändring uppstår (Ford & Ford 1995). Strategiska frågor, som tidigare 
bara angick högsta ledningen (Westley 1990) anses nu – för att få legitimitet och 
effekt – behöva diskuteras på och mellan alla nivåer i organisationen (Liedtka & 
Rosenblum 1996).  

Intresset för socialkonstruktionistiskt deskriptiva infallsvinklar är delvis drivet 
av en tilltagande besvikelse över resultaten från den traditionella forskningens 
normativa och funktionalistiska sätt att studera förändring (Barrett et al. 1995; 
Heracleous & Barrett 2001; Heracleous 2002; Marshak 2002). Utvecklingen 
förstärks av uppkomsten av kritisk teori och postmoderna synsätt (Reed 2000; 
Heracleous & Barrett 2001). Många forskare har därmed gett upp hoppet om 
ett proaktivt strategiskt ledarskap för att istället desillusionerat medge att skeen-
det i den praktiska verkligheten, på väsentliga punkter är oförutsägbart, ostruk-
turerat och självgående. Mera bekväma med situationen kanske de forskare är 
som av ideologiska skäl förhåller sig generellt kritiska till central maktutövning 
(ex. Huczynski 1993). Men är verkligen alla alternativ uttömda när det gäller att 
medvetet styra en organisation? 

1.3 Metodologisk förändring 
Som senare framgår av min empiri har många chefer (eller ägare/huvudmän), 
på goda grunder, ett behov av att styra organisationen i en viss riktning. All an-
ledning finns därför att också fortsatt försöka förstå medarbetarnas påstått låga 
tolerans mot förändring som en konsekvens av dåliga ledningsmetoder (se Co-
etsee 1999; de Jager 2001; Kotter & Cohen 2002). Samtidigt som ca 70 % av 
alla förändringsinitiativ misslyckas (enligt Grint & Willcox 1995; Balogun & 
Hope Hailey 2004) är forskningsinriktningen mera fokuserad på bristerna i det 
gamla, planerade tillvägagångssättet än på att försöka finna bättre alternativ 
(Dawson 1994; Bamford & Forrester 2003). De utvecklingsmodeller som fak-
tiskt föreslagits utifrån socialkonstruktionistiska utgångspunkter (se Kanter 
1983, 1989; Kanter et al. 1992; Kotter 1996; Luecke 2003) är i likhet med vad 
som tidigare förordats för planerad förändring, enligt Burnes (2004), ännu allt-
för abstrakta, oklara och motsägelsefulla för att vara praktiskt nyttiga.  
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En god förklaring till den historiskt stora mängden misslyckanden kan vara att 
de mänskliga aspekterna av organisationsförändringar inte har getts den upp-
märksamhet och förståelse som de förtjänar (Pascale et al. 1997; Heracleous 
2001). Vad som ska förändras är, enligt mitt sätt att se, ett lokalt avgränsat och 
unikt, socialt, kognitivt och mångdimensionellt nätverk av sociala och fysiska 
relationer. Det har sin egen dynamiska logik som är ojämförligt mera komplex 
än de fysiska system som människan hittills konstruerat och lärt sig att behärs-
ka. Den begränsade teoribildningen kan då antas bero på att de konkreta forsk-
ningsmetoder som använts (ex. korrelationer i chefsenkäter) inte överensstämt 
med forskarnas antaganden om möjligheten att vinna kunskap om vad som till 
stora delar är ett socialt konstruerat produktionssystem (jfr Danermark 1997; 
Alvesson & Kärreman 2007). Sociala konstruktioner är svåra att beforska och 
särskilt med fokus på hårda data (Alvesson & Kärreman 2007). Inte heller är 
det ett givet framgångskoncept att (som hittills varit vanligt) utgå från uppfatt-
ningar hos chefer på högsta nivå för att förstå deras svårigheter att vinna gehör 
för strategier. Det verkar krävas en metodologisk förändring. 

Nya idéer uppstår ofta när gamla kombineras på ett nytt sätt och ännu, med 
dryga femtio år på nacken, möjliggör det socialkonstruktionistiska perspektivet 
nya kombinationer: Hur skulle t ex, med detta perspektiv, medarbetarnas mot-
stånd kunna förstås och metoder för praktisk strategisk styrning kunna utveck-
las? Det socialkonstruktionistiska perspektivet förklarar varför den gamla stra-
tegiska styrningen inte fungerar, men hur kan de fall där framgångsrikt förverk-
ligande faktiskt förekommer (Hamel 2000) förstås med detta perspektiv? Varför 
inte pröva perspektivets möjligheter för att försöka åtgärda problemet med stra-
tegisk styrning?  

1.4 Tjänsteutveckling och tjänstekognition 
I samband med min studie av verkstadsindustrins tjänstefiering (Fransson 2004) 
insåg jag – både med hjälp av teorikonsumtion och med hjälp av praktiska in-
sikter från industrin – att förutsättningarna för organisering är radikalt olika om 
vi jämför (fysisk) varu- och (immateriell) tjänsteproduktion. Verkstadsindustrin 
präglas via teknikens möjligheter ännu av den tayloristiska idén om att eliminera 
den mänskliga inblandningen genom mekaniskt styrda flöden. Idealet är helt 
automatiserade produktionsprocesser. Jag noterade också hur den ökande ande-
len tjänsteproduktion medförde att processerna allt oftare måste styras utan 
mekanik. Det som producerades var ofta av immateriell natur och kunde inte 
alltid valideras med objektiva metoder. Förutom med programvara, måste de 
nya tjänsteprocesserna styras av en okonventionellt stor andel ”fritt” mänskligt 
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handlande. Tjänsteprocessernas mänskliga dimensioner upplevdes av mina re-
spondenter som en ny slags risk, vars hantering krävde ny kunskap. 

I denna avhandling betraktas organisering ur ett perspektiv där tjänstelogiken 
dominerar. Jag avgränsar mig inte bort från fysisk varuproduktion (även om 
min empiri hämtas från offentliga tjänster) utan väljer att (i enlighet med Vargo 
& Lusch 2004) betrakta all organisatorisk verksamhet ur ett tjänsteperspektiv. 
Som skäl för detta kan anföras att i takt med tjänstesektorns tillväxt och efter-
hand som den tillverkande industrin också börjat betrakta sig som tjänsteleve-
rantörer (se Fransson 2004), har det blivit alltmer viktigt att försöka tränga dju-
pare in i frågan om hur tjänster kommer till stånd, organiseras, förändras och 
effektueras.  

Vad som framförallt gör tjänsteperspektivet relevant är dess inriktning på im-
materiell produktion (se Bateson 1977; Shostack 1977, 1981) och med detta 
avses främst sådan produktion som styrs av mänskliga tankar och beteende. 
Redan före Vargos & Luschs artikel i Journal of Marketing (2004) fanns en 
strävan hos många att tona ned skillnaden mellan varu- och tjänsteproduktion 
(se Gummesson 1991). Idén som författarna framförde var att betona de imma-
teriella aspekter som finns i all verksamhet: Exempelvis kanske ett industriföre-
tag kan stärka sin konkurrenskraft genom att också beakta andra kundvärden än 
leveransens objektivt mätbara, materiella och explicit avtalade egenskaper. I 
mitt fall motiveras perspektivet inte i första hand av externa kundvärden. Det är 
snarare det interna värdet av att kunna förändra och organisera en verksamhet 
som inte domineras av fysiska produktionsflöden, utan där medarbetarnas per-
sonliga uppfattningar är vad som (trots ev. övervakning, ordergivning och for-
mella program, regler och rutiner) slutligen styr hur arbetet utförs. Det speciella 
med sådan immateriell produktion, är att produkten och produktionsflödet är 
en immateriell artefakt som kan uppfattas mycket olika av olika aktörer (Nona-
ka 1994). Risken är uppenbar att medarbetare, partners och kunder hanterar 
”identiska” ärenden på olika sätt (figur 1).  

Hittills har tjänsteforskningens intresse mest varit att fastställa hur tjänster skall 
vara. Trots att en tjänst inte kan sägas var utvecklad förrän motsvarande tanke-
banor utvecklats hos inblandade kunder, samarbetspartners och personal, har 
tjänsters tillblivelse ofta lämnats utan avseende (Edvardsson & Olsson 1996)7. 

                                                 
7 Till undantagen hör Norling (1993, s 189-209; 2003, s 19-24) som belyser sambandet mellan pro-
cesser på kognitiv nivå och processer på organisatorisk nivå. En strävan i denna riktning finns också 
inom den del av tjänsteutvecklingen (new service development) som rör organiseringen av utveck-
lingsprojekt (se ex. Lind & Seigerroth 2000).  
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Etiketten tjänsteutveckling tycks därför ha varit reserverad för ett slags mana-
gement science, för vilket en mer rättvisande benämning vore tjänstespecifika-
tion. Jag menar att så länge en konkret koppling till individnivån och förmågan 
att styra kognition saknas, kan forskningen om tjänsteutveckling rent av kritise-
ras för att vara verklighetsfrämmande. Problemet är att en avgränsning till enbart 
designaspekter omöjliggör en djupare förståelse för hur design och organisering kan förmås att 
samverka för att föda och förverkliga goda idéer. Min ambition är att försöka åtgärda 
något av denna brist. 

 

Figur 1: Bristande enhetlighet vid myndighetsutövning.  

Tjänsteforskningen har, enligt min bedömning, främst gett betydelsefulla kun-
skapsbidrag när det gäller hur kundvärde kan utformas och hur det tolkas. Teo-
ribildningen har emellertid närmast varit obefintlig om organisering och vad 
som i detta arbete introduceras som medarbetarnas ”tjänstekognition” (engels-
ka: ”service cognition”). Med tjänstekognition avses, lite förenklat, enskilda 
medarbetares tänkesätt om hur verksamheten utförs och hänger samman (be-
greppet preciseras på s 34).  

Samtidigt som tjänsteutvecklingens slutmål, med mitt perspektiv, är ny eller 
förbättrad tjänstekognition, fyller kognitionen också en central funktion som 
referensram och utgångsmaterial för tjänsteutveckling. Tjänstekognition inte 
bara styr tjänsternas utförande utan i hög grad också dess utveckling. Den utgör 
på så vis en ofrånkomlig och naturlig förbindelse mellan tjänsteutveckling och 
produktion. Genom att via tjänstekognitionen studera samverkan mellan krea-
tivt skapande av förändringsidéer och ordinarie produktion, skulle förutsätt-
ningar kunna skapas för att få fler goda idéer att uppstå. Med tjänstekognitio-
nen som förbindelselänk kanske utvecklade tjänsteidéer t.o.m. skulle kunna fär-
das hela vägen till verkligheten? Vad som komplicerar saken är att varje individ i 
en organisation bär på sin egen tjänstekognition, det blir många idéer, många 
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förbindelser och många verkligheter att förena. Vad jag intresserar mig för är 
hur allt detta kan hänga samman. 

1.5 Förändring av olikartad tjänstekognition 
Den immateriella tjänstekognitionen framstår som en högst väsentlig, men allt-
för ofta förbisedd, aspekt på vad Vargo & Lusch (2004) kallar tjänstelogiken 
(Service Dominant Logic). Det är hög tid att inom tjänsteutvecklingen utforska 
tjänster ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Eftersom perspektivet i stort 
sett är nytt, måste teori lånas in från andra områden. Det i huvudsak kognitiva 
perspektiv som används i detta kapitel, kommer efterhand att kompletteras med 
rön från bl.a. kunskapssociologin.  

Från tanke till handling 
Den kanske största svårigheten vid förändring är att tänkande och ansvarsfulla 
individer, inte gärna förkastar allt de hittills hållit för sant och riktigt, så fort de 
läst ett internt dokument som påstår något nytt. Rigiditeten i individernas tjäns-
tekognition är vad som gör en verksamhet stabil, men den kan också bromsa 
nödvändig förändring. Möjligheterna att t ex snabbt förändra en etablerad tjänst 
är som regel starkt begränsad. Vad som framstår som fria handlingar styrs till 
stor del av sociala konstruktioner med högt inneboende förändringsmotstånd 
(Langfield-Smith 1992). På gott och ont gör de sociala konstruktionerna verk-
samheten stabil och svår att påverka. Att förändra en tjänst kan delvis beskrivas 
som att bryta upp en befintlig social verklighet för att bygga en ny. De flesta 
inblandades föreställningar kan i svåra fall ha blivit så stabila att de inte är sär-
skilt mottagliga ens för bevis om felaktigheter i grundläggande antaganden (Fis-
ke & Taylor 1984, s 171). Motstånd kan med detta synsätt förstås som att såväl 
chefer som anställda ogärna byter väl invanda och fungerande uppfattningar8. 
Skall arbetsflödet ändras, måste det ske genom modifiering av mycket kom-
plexa, sammanvävda och rigida sociala konstruktioner.  

Organisationer kan ses som tänkesätt som (i varierande grad) är gemensamma 
(Smircich 1983a) och tjänstekognitionen kan metaforiskt beskrivas som kogni-
tiva kartor över verkligheten (avsnitt 6.2). Vi följer dessa kartor när vi arbetar 
och det är via förändring av dem som verksamheten förändras. Varje medarbe-
tare bär på sin egen karta och de svårigheter som är förknippade med strategisk 
styrning betraktas här som en fråga om att förändra alla dessa individuella kar-
tor i enlighet med den hos en (överordnad eller utomstående) initiativtagare.  

                                                 
8 För en genomgång av teori om motstånd mot förändring hänvisas till Huzell (2005). 
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Ny organisatorisk design kräver att verksamheten organiseras i enlighet med desig-
nen och den tidigare diskuterade implementeringsproblematiken måste därför 
sökas i gränslandet och övergången mellan utveckling och produktion. Inte kan 
det vara svårt att finna en sådan gränsövergång? I den professionella praktiken 
är det väl oftast så att någon designar något, som någon annan sedan tillämpar, 
eller…? Bara det att vissa forskare betraktat verksamhet ur ett designperspektiv 
medan andra intresserat sig för organisation behöver dock inte betyda att design 
och organisation är olika fenomen med en tydlig gräns dem emellan. Data och 
idéer kan ha hämtats ur samma empiri och från samma period men betraktats 
ur olika perspektiv. Rationella ideal kan göra att forskningsrön ger belägg för 
indelning av utvecklingsmodeller i olika steg, där design vanligen följs av im-
plementering som i sin tur följs av produktion. Sådana modeller framstår som 
rationellt logiska, men jag noterar att upphovsmännen ofta omgärdar dem med 
reservationer om att praktisk tillämpning kräver anpassning till organisationens 
behov (se Urban & Hauser 1993) eller att de olika stegen överlappar varandra så 
att de inte klart kan urskiljas (se Wilhelmsson & Edvardsson 1994; Edvardsson 
& Haglund 1995). 

En förklaring till den uteblivna teoribildning som tidigare konstaterats kan vara 
att forskare haft svårt att isolera fenomenet i empirin: praktiker pratar om de-
sign och de pratar om pågående verksamhet, men pratar de om implemente-
ring? Förvisso pratas mycket om utebliven implementering och om varför inte 
alla gör som det var sagt, men vad pratas det om i framgångsrika fall? Vad kän-
netecknar framgångsrik strategisk styrning, förutom att idéer blir till verklighet? 
Vad är den egentliga kärnan i förändringen och är det verkligen så att fram-
gångsrika företag först designar och sedan tillämpar, eller flyter det ihop: finns 
design i olika stadier, parallellt med genomförande och olika funderingar om 
tillämpning? Frågan om hur strategisk styrning steg för steg skall utföras, kan 
vara logisk men felaktigt formulerad. En god förklaring till oklarheten är att 
implementering existerar i en del fall (när någon annan bestämt hur tjänstekog-
nitionen ska vara) och inte existerar i andra fall (när de som ska utföra, och vars 
tjänstekognition ska förändras, själva har designat) och att det finns hybrider 
däremellan.  

Desto mer av eget deltagande, desto mindre behov av strategisk styrning, och 
desto större inslag av processualistiskt, iterativt experimenterande som gör ut-
vecklingsstegen mera suddiga och överlappande. Sådan verksamhet utvecklas av 
samma människor som producerar och ofta sker utvecklingen simultant med 
pågående produktion. På samma sätt som när en konstnär experimenterar med 
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sitt material, kan förverkligandet då inte skiljas från design. Vid sådan självstän-
dig design är implementering inte ett problem och skälet är att tänkesätt inte 
behöver överföras: aktiviteten existerar inte annat än som en efterhandskon-
struktion.  

Av resonemanget följer tre viktiga insikter som hör till det som kommer att 
behandlas i detta avsnitt: 1) Implementering kan förväntas vara problemfri vid 
självständig design. 2) Strategisk styrning kan definieras som en avsiktlig överfö-
ring av tjänstekognition för förverkligande av organisatorisk design. 3) Det tra-
ditionella problemet att förverkliga andras design är förknippat med svårigheten 
att överföra tjänstekognition från en person/grupp till en annan person/grupp. 

Två sidor av samma mynt  
Organisatoriskt lärande9 är ett centralt tema bland tidigare nämnda processualis-
ter och ständiga förbättringar inom TQM10 ses som en form för detta (Hellgren & 
Löwstedt 1997, s 61). Till skillnad från det top-down-perspektiv som hör sam-
man med strategisk styrning, bygger ständiga förbättringar (eller Kaizen) på ini-
tiativ (bottom-up) från organisationens gräsrötter (Quinn 1988). Känneteck-
nande är att problemen också skall lösas på denna nivå (Styhre 1998). Arbetsla-
get involveras i att systematiskt planera, genomföra, utvärdera och åtgärda verk-
samhetens processer11 (Imai 1986). För att processerna ska bli tillgängliga för 
sådant systematiskt förbättringsarbete anses de först behöva kartläggas (Deming 
1993; Ittner & Larcker 1997). En fördel med att låta personalen utforma det 
egna arbetssättet torde vara att sådan social ordning (rutiner/processer) som 
den anställde själv varit med om att utveckla är lätt att acceptera och använda 
(Berger & Luckmann 1967, s 80). 

Den tjänstekognition som aktörerna utvecklar vid arbete enligt ständiga förbätt-
ringar behöver i allmänhet inte överföras på någon annan. Implementeringen 
kan då knappt märkas, produktionen påverkas i det närmaste simultant och ho-
listiskt via tjänstekognitionen (figur 2). Aktörerna bärs av samma idé, de lär sig 
att förstå varandra och de kan samordna sina aktiviteter vid genomförandet. 
Feedback fås dessutom omedelbart eftersom den tjänstekognition som provar 

                                                 
9 Med organisatoriskt lärande avses här konstruktion, test och omstrukturering av medarbetares teori 
om kausala relationer mellan handling och utfall (Argyris & Schön 1978; Duncan & Weiss 1979; 
Hedberg 1981; Fiol & Lyles 1985). 
10 Total Quality Management. 
11 Davenport & Short definierar (affärs-) processer som en serie av logiskt relaterade aktiviteter som, 
när de utförs, resulterar i ett visst resultat (1990). Hammer & Champy (1993, s 35) beskriver dem 
istället som en samling aktiviteter som använder ett eller flera slags input för att skapa en output av 
värde för kunden. Vad som i båda fallen avses är det värdeskapande arbetsflöde, mellan olika aktivi-
teter och aktörer, som måste samordnas för att verksamheten ska anses effektiv. 
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idén i produktionen är densamma som styr utvecklingsarbetet. En väsentlig 
skillnad mot strategisk styrning är att hela genomförandet vilar i medarbetar-
gruppens händer och en omtalad egenskap för detta arbetssätt är det problem-
fria förverkligandet av de idéer som uppkommer (Davenport 1993). Att det 
med ständiga förbättringar knappt går att märka någon implementering av de 
förbättringar som skapas, är f.ö. i linje med den processualistiska idén om att 
livskraftig förändring ofta inte kan formuleras förrän den redan har inträffat.  

Ett argument för autonom design är att människor ofta tänker genom att hand-
la (Weick 2001). Nya tänkesätt uppstår genom verksamhet och verksamheten 
påverkar m.a.o. samma tjänstekognition som den styrs av. Människor är inte så 
rationella att tanke alltid föregår handling. Lika gärna kan det hävdas att hand-
ling föregår tanken och att tänkandet ägnas åt att förklara och rättfärdiga sådant 
som redan inträffat. Det finns därför en dubbelriktad relation mellan tanke och 
handling. Weicks (ibid.) forskning fokuserar hur varandet, görandet och tän-
kandet i organisationer ingår som oskiljbara element av samma mänskliga akti-
vitet och utveckling. Den som börjar tänka annorlunda, börjar också agera an-
norlunda och designarbete har därigenom en omedelbart organiserande effekt. 
Att (råka) agera annorlunda, ger tillfälle att tänka annorlunda. Design och orga-
nisering kan i den här meningen betraktas som två sidor av samma mynt. En 
implikation blir att tjänsteutveckling inte utan vidare kan särskiljas från organise-
ring. Tjänsteutveckling blir organisering på mikronivå – ett specialfall i det fler-
skiktiga flöde av organisering som ständigt pågår inom organisationen (Norling 
1993, s 100-106; Norling & Olsen 1994, s 200-210). 

 

Figur 2: När individens tjänstekognition både styr och påverkas av såväl utvecklingsarbe-
te som produktion, då kan implementeringen knappt märkas.  
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Strategisk styrning (top-down) 
Nyttan med ständiga förbättringar anses begränsad av att det främst är inriktat 
på evolutionistisk (inkrementell12) förändring (Hammer & Champy 1993). Nyt-
tobegränsningen beror på att radikala idéer ofta bromsas av befintliga strategis-
ka ramar, organisation och värderingar (Nadler & Tushman 1990), vilket gör att 
enbart s.k. lärande av första graden uppstår13. Att ge organisatoriska enheter full 
autonomi är dessutom oförenligt med de flesta möjliga motiv för organisatorisk 
samhörighet och ägarledd fokusering. Enheter måste kunna styras av ägare, 
styrelse och ledning och vad som nu ska diskuteras är mera radikala kursänd-
ringar.  

Eftersom förverkligandet av förändringar anses mindre problematiskt vid sådan 
stegvis (inkrementell) utveckling som sker vid arbete enligt ständiga förbättring-
ar, har den traditionella debatten om implementeringsproblemet mest kommit 
att handla om svårigheten att införa radikal förändring. Clark (1995) menar att 
den mänskliga faktorn ofta underskattas och Pettigrew (1987) förklarar att de 
som utsätts för försök till radikal omställning ofta uppfattar förändringen som 
irrationell i relation till erfarenheter, omgivning och uppenbara konsekvenser. 
Det etablerade och trygga inom människan gör motstånd.  

Radikalitet är en i sammanhanget central parameter vars nivå dock är svår att 
fastställa – vad som för en person är verklighetsfrämmande kan vara bergfast 
förankrat i erfarenheten för en annan. Ur ett tjänstekognitivt perspektiv kan 
radikalitet därför beskrivas som ett kontinuum mellan förenliga och (radikalt) 
oförenliga tänkesätt. En verkligt radikal förändring är i denna mening omstör-
tande för dem som måste förkasta sin världsbild för att anpassa sig. Problemet 
med implementering är då att de medarbetare för vilka förändringsidéerna före-
faller verklighetsfrämmande och oförenliga med befintligt kunnande, får svårt 
att se logiken och får svårt att anpassa sig. Initiativtagaren däremot, uppfattar 
inte förändringen som lika radikal, snarare som oundviklig, självklar, nödvändig 
eller räddande. Medarbetare som tar ansvar genom att opponera sig, kan därför, 
från strategiskt håll, uppfattas som omotiverat negativa och förändringsovilliga. 

                                                 
12 Begreppet inkrementell förändring infördes av Quinn (1988) och används här synonymt med vad 
Van De Ven & Poole (1995) kallar evolutionär förändring. Begreppet innebär att verksamheten ut-
vecklas genom mindre, men ständiga förändringar (justeringar) som med tiden sammantaget kan 
innebära mera avsevärt förändring. 
13 Argyris & Schön (1978) skiljer på ”single-loop” (lärande av första graden) och ”double-loop learn-
ing” (lärande av andra graden): ”When the error detected and corrected permits the organization to 
carry on its present policies or achieve its present objectives, then that error-detection-and-correction 
process is single-loop learning. Double-loop learning occurs when error is detected and corrected in 
ways that involve the modification of an organization’s underlying norms, policies and objectives” 
(Argyris & Schön 1978, s 4).  
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I dagligt tal kan radikal förändring förvisso initieras lokalt (”nu ska vi göra något 
radikalt!”) men socialt utomståendes initiativ torde krävas för att en förändring 
ska framstå som kognitivt radikal (dvs. upplevas som irrationell och ogenom-
tänkt). Därför är sannolikheten för att en förändring ska upplevas radikal – på 
ett sätt som försvårar förverkligande – relativt stor när den initieras på strategisk 
nivå (av andra) för verkställande på operativ nivå. Naturligtvis förekommer det 
att också utomstående initierar omfattande förändring som lätt accepteras, men 
radikaliteten är då inte av det kognitiva slag som orsakar implementeringspro-
blem.  

De tankestrukturer som ska överföras vid implementering utgör delar av ett 
slags komplext socialt system, ett kognitivt och mångdimensionellt nätverk av 
sociala och fysiska relationer. Överföringen är beroende av att mottagaren tol-
kar innebörden enligt avsändarens intentioner. Komplexiteten kan därför i sig 
självt vara en försvårande (och underskattad) omständighet. Radikalitet, eller 
åtminstone svårigheter vid implementering, är i hög grad en fråga om hur sam-
synt mottagaren är med den som utformat förändringen.  

Få gör motstånd mot egna förändringsidéer, varför andras initiativ framstår 
som ett viktigt kännetecken på det slags radikalitet som försvårar strategisk 
styrning. I litteraturen framhålls detta förhållande sällan, men för mig framstår 
det som den kanske viktigaste utgångspunkten för förståelse av implemente-
ringsproblematik.  

Så länge de som designar också utför (som fallet är vid ständiga förbättringar) 
behöver ingen överföring ske av de nya tankestrukturer som ska styra arbetets 
utförande (inte heller behöver feedback ges rörande effekterna av ny eller be-
fintlig design). Design och utförande styrs och påverkas av samma tjänstekogni-
tion varför ingen utomstående måste övertygas. Övergången från en design till 
en annan kan naturligtvis innebära vissa praktiska umbäranden, men framförallt 
är det när utomstående designat som svårigheter är att vänta.  

One of the problems of process innovation or reengineering [strategisk styrning] is 
that it does not involve participation by all or even many of the workers who perform 
the process. As practiced in most firms, it is largely instigated from the top down. This 
is unfortunate since it's much easier to get people to commit to a new work process 
when they are the ones who helped design it. This is often the case in successful 
quality programs (Davenport 1993).  

Det kritiska momentet, i frågan om implementering, vad gäller mera ”radikala” 
förändringar, är hanteringen av den kognitiva länken mellan idébärare och utfö-
rare – mellan idé/förverkligande och mellan design/organisering. Implemente-
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ring top-down kan därmed ses som ett slags riktad överflyttning av tänkesätt. 
Med strategisk styrning avser jag fortsättningsvis en avsiktlig överföring av tjänste-
kognition för förverkligande av organisatorisk design. Sammanfattningsvis verkar im-
plementeringsproblemet inte så mycket vara en fråga om svårigheter med radi-
kalitet, utan mera en fråga om svårigheter att införa något som påbjuds eller 
upptäckts av andra14.  

1.6 Likartad tjänstekognition  
Så här långt har huvudtemat i min argumentation varit den implementerings-
problematik som ofta uppstår vid försök till strategisk styrning (top-down). Fe-
nomenet har ställts i kontrast mot autonom design (ständiga förbättringar, bot-
tom-up) som anses i det närmaste fritt från implementeringsproblem. Proble-
met, som jag ser det, är att extern design inte alltid är förenlig med befintliga 
tänkesätt och därför stöter på motstånd när den ska förverkligas. Få gör mot-
stånd mot egna idéer och fördelen med autonom design är att då behöver tjäns-
tekognitionen inte överföras till någon annan. Nackdelen är att det bara anses 
kunna leda till mindre förändringar (Hammer & Champy 1993) inom befintliga 
strategiska ramar, organisation och värderingar (Nadler & Tushman 1990).  

Vad som talar för och nödvändiggör top-down-perspektivet är att det har po-
tential att samordna organisatoriska enheter och göra stora organisationer möj-
liga att styra. Till skillnad från de flesta inom tidigare nämnda processualistiska 
forskningstradition, är jag av den åsikten att strategisk styrning är tvungen och 
oundviklig, men att det naturligtvis är lika viktigt att arbeta med mindre juster-
ingar bottom-up – med vad vi vanligtvis skulle kalla vardaglig, praktisk organi-
sering, kvalitetsutveckling, eller medarbetardriven förbättring av det som redan 
finns. Förändring top-down och bottom-up är två likartade organisatoriska 
livsbetingelser som dock kan vara svåra att förena. Traditionell implementering 
top-down kan beskrivas som att diktera förändring. För att förändring ska kun-
na ske bottom-up förutsätts istället att medarbetarna ges förtroendet att gemen-
samt bestämma vad som är bästa sättet att organisera. Externt planerad föränd-
ring top-down utmanar mycket av det vi lärt oss om ledning och motivering av 

                                                 
14 I Platons ”Staten” (Platon i övers. av Dalsjö 1902) liknas problemet vid fångar i en grotta som tol-
kar världen utanför med ledning av de skuggor utifrån som projiceras på grottans vägg. I grottan ges 
ära, beröm och belöningar åt dem som lär känna de förbipasserande skuggorna så väl att de kan 
förutsäga vad som skall hända härnäst. Om en sådan fånge ges tillfälle att skåda verkligheten utan-
för vill han inte vända tillbaka till den illusoriska världen i grottan. När han ändå tvingas tillbaka, vill 
han självklart berätta för sina medfångar om vad han upptäckt. Att frigöra sig från grottan och skåda 
världen utanför är svårt. (I Platons berättelse gör fången motstånd av ren förskräckelse inför vad som 
skall möta honom.) Att sedan få gehör för de nya tankarna är troligen ett ännu större problem. Skulle 
man inte, trots medfångens välvilja, betrakta hans kunskaper med stor rädsla och skepsis och hävda 
att hans ögon blivit förstörda i den främmande värld han besökt? 
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medarbetare (Pfeffer 1994; Jarvenpaa & Stoddard 1998) och medarbetarna kan 
uppfatta det som motsägelsefullt om chefer först skulle bevilja autonomi för att 
sedan klara ut hur det ska vara (Davenport 1993). Här finns en fin balans mel-
lan autonomi och styrning som måste hanteras.  

Min ambition är att, i denna avhandling, försöka bidra med lösningar för denna 
balansering. Det gäller därför att försöka förstå dessa båda styrmodeller och av 
den orsaken lämnar vi för en stund frågan om strategisk styrning och återgår till 
de kognitiva mekanismerna bakom vad vi kan kalla för lokal organisering, dvs. 
autonom och självinitierad organisering (bottom-up). Jämte det tidigare definierade be-
greppet strategisk styrning (förändring/implementering top-down) för jag där-
med in lokal organisering som det andra av två huvudteman i denna studie.  

Lokal organisering (bottom-up) 
Att medarbetarna i en organisation samordnar sina aktiviteter är en nödvändig-
het för gemensamt värdeskapande, men det är också viktigt för att kunderna 
ska uppfatta organisationen som en sammanhållen professionell aktör. Särskilt 
myndigheter kritiseras ofta för att den ena handen inte verkar veta vad den 
andra gör, detta tas som intäkt för bristande rättssäkerhet, enhetlighet och ef-
fektivitet (jfr 7.2). 

Med skilda uppfattningar kan en verksamhet vara svår att samordna – ända-
målsenliga och repetitiva beteenden kräver att skilda synsätt mellan aktörerna 
kan reduceras (Weick 1979). Det är de gemensamma tänkesätten som ger sam-
ordning och organisering kan innebära att förstärka önskvärd, och att under-
trycka oönskad, tjänstekognition (Weick 2001, s 52). För att en aktivitet skall 
anses organiserad krävs gemensamma, sociala konstruktioner som sammanbin-
der kategorier av beteenden, aktörer och situationsspecifika omständigheter 
(Berger & Luckmann 1967, s 72; Tsoukas 1998).  

Från tayloristiska15 utgångspunkter är aktörens handlingsfrihet ett problem som 
i första hand ska elimineras med tekniska lösningar. I verksamhet där aktörens 
handlingsfrihet tvärtom anses viktig, kan allt inte åtgärdas med ny teknik. Indi-
viders beteende styrs av hur de tänker och det som då krävs är att tänkesätten 
kan styras. Detta synsätt har beskrivits som ett slags ”tanketaylorism” (Guillet 
de Monthoux 1991; Norr 1995) som skulle kunna fördumma en organisation 
och det är naturligtvis viktigt med en balans mellan likatänkande och kreativ 

                                                 
15 Taylorism (Scientific Management) innebär att produktionen skall ske enligt ”vetenskapligt” utfor-
made metoder och att allt tankearbete skall utföras av särskilda experter.  
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frihet (Fiol 1994). Medarbetarna ska inte tycka och tänka lika om allt, men det 
gäller att ha en likartad tjänstekognition, dvs. att vara överens om det sätt på vilket det 
gemensamma arbetsflödet för närvarande är konstruerat och vad som därför krävs vid utfö-
randet av enskilda aktiviteter. Arbetsflödet kan inte vara gemensamt så länge upp-
fattningarna om dess konstruktion inte stämmer överens. Det är ofta viktigt att 
bryta gamla mönster och öka mångfalden genom att tänka mera kreativt och i 
nya banor, men detta kan inte lämna fältet helt fritt att på egen ingivelse expe-
rimentera med nya arbetssätt. Ska nya tankar komma att påverka arbetssättet 
måste det ske med god insikt om, och i samförstånd med andra delar av det 
sociala och fysiska produktionssystem i vilket de ingår.  

Skall en aktivitet utföras i allt väsentligt lika − gång till gång – och inte bero på 
aktörens dagsform, humör eller ingivelse, så måste aktiviteten framstå som 
självklar och tas för given. Arbetssättet måste ”sitta i ryggmärgen” och bli till en 
självklar del av världen (Smircich 1983a, s 64). Likartad tjänstekognition kan 
dock inte innebära att aktörernas uppfattningar om verkligheten ska reduceras 
till enkla mönster och att de oreflekterat ska utföra arbete på ett visst sätt. Ore-
flekterat handlande utan insikt om konsekvenser kan leda till kostsamt omarbe-
te och i värsta fall till totala haverier. Att slaviskt följa en rutin kan möjligen 
fungera under extremt stabila förhållanden, när kraven på flexibilitet och effek-
tivitet är låga och när konsekvenserna av fel är acceptabla (Weick & Roberts 
1993). Sådana förutsättningar är dock mycket sällsynta. Vanligare torde det vara 
med vad som kan beskrivas som ett slags varierad eller individualiserad mass-
produktion där samordning måste kunna kombineras med stora krav på flexibi-
litet. Flexibilitet behöver dock inte innebära att ”hjulet” måste uppfinnas för 
varje nytt ärende, standardisering kan exempelvis vara att tänka mera lika om 
sådana fundamentala saker som ords innebörd och metoders normala utföran-
de, om orsak och verkan i det gemensamma arbetsflödet och om vad som är 
viktiga värden att uppnå. 

Metaforen om det kollektiva medvetandet 
Weick & Roberts (1993) menar att djupgående förståelse för den komplexa hel-
heten är vad som krävs för flexibel, samordnad och stabil produktion. De be-
traktar verkligt tillförlitliga organisationer som ett slags smartare, holistiskt 
byggda, sociala system där helheten även finns i varje del, hos varje individ. De 
liknar detta tillstånd vid ett kollektivt medvetande (collective mind). Produk-
tionsresultaten blir mer stabila när aktörerna har en rik och likartad förståelse 
för konsekvenserna av sitt eget och andras handlande. Varje aktör behöver na-
turligtvis kunskap om sina egna göromål (fortsättningsvis: aktivitetskompetens) 
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men också om det sociala system i vilket den ingår (fortsättningsvis: systemkom-
petens). Vad jag valt att kalla tjänstekognition bör m.a.o. vara så likartad som 
möjligt mellan individerna och innefatta så djupgående aktivitets- och system-
kompetens som möjligt (ibid.). 

Vad som kan beskrivas som raka motsatsen till ett kollektivt medvetande är ett 
ganska förskräckande exempel som Weick & Sutcliffe (2003) fann vid en avdel-
ning för hjärtkirurgi som under fjorton års tid uppvisat dubbelt så hög dödlig-
het som jämförliga enheter i England. Den kommission som utredde missför-
hållandena, fann ett synsätt som gjorde att de uppenbart bristfälliga resultaten, 
trots bevis om motsatsen, kunde bortförklaras som ren otur. Kirurgerna hade 
intalat sig att de var föregångare inom särskilt komplicerad kirurgi och att deras 
fall var speciella. Med synen på sig själva som föregångare fanns inga skäl att 
lära av andra. Inte heller följde de upp sina resultat eller diskuterade gjorda erfa-
renheter inom arbetslaget. Den tjänstekognition som uppdagades på denna 
spädbarnsklinik var outvecklad och disparat. Den rådande kulturen låste fast 
individerna vid olämpliga beteenden, rättfärdigade väsentliga brister och bekräf-
tade att det rådande tillvägagångssättet var det rätta (se också Kennedy 2001).  

Komplexitet i medarbetarnas tankestrukturer utvecklas naturligtvis genom erfa-
renhet, information och kompetens (Löwstedt et al. 1993) och kan följaktligen 
bero av sådant som utbildning, arbetslivserfarenhet, anställningstid samt posi-
tion i hierarkier och nätverk (Zajonc & Wolfe 1966; Elden 1983; Lurigi & Ca-
roll 1985; Walker 1985). Weick & Roberts (1993) menar dock att tänkesätt mås-
te utvecklas aktivt och medvetet och framhåller TQM som en metod för detta 
(ibid., s 367). Bl.a. bör ansvarsfulla tillvägagångssätt regelbundet modelleras (jfr 
processkartläggning), diskuteras och rekapituleras (ibid., s 366-7) och djupgåen-
de samtal om bl.a. orsaker och verkan i verksamheten bör föras (ibid., s 368). 
Ansvarsfull samordning uppstår i sådana autonoma grupper där individerna 
deltar i arbetets planering och där chefens uppgift i första hand är att bemanna 
och tilldela resurser (ibid., s 371). Jag konstaterar att författarna verkar mena att 
processkartläggning för ständiga förbättringar (TQM) kan vara ett verktyg för 
sådan lokal organisering. 

En intressant egenskap hos medarbetarna i organisationer med ”kollektivt 
medvetande” är att de spontant väljer att visa omtanke och utöva observant 
tillsyn över verksamheten (Weick & Roberts 1993). Anledningen kanske kan 
vara att vi inte bara lär oss om sådant som känns viktigt utan att vi värderar så-
dant som vi lärt oss något om (se Senge 1990a). 



34 DEL I: TERRITORIETS SOCIO-KOGNITIVA NATUR 

Tjänstekognition – min definition 
Att utveckla tjänstekognitionen mot vad Weick & Roberts (1993) liknar vid ett 
kollektivt medvetande kan vara en livsnödvändighet i verksamheter med stora 
krav på kompetens, flexibilitet och tillförlitlighet, exempelvis inom flygledning, 
där ett enda misstag kan vara förödande (ibid.). Sämre utvecklad tjänstekogni-
tion innebär naturligtvis sämre förmåga, vilket i sin tur medför fler misstag, 
omarbete och missnöjda kunder. Vad jag förstår har alla organisationer anled-
ning att utveckla tjänstekognitionen mot ett ”kollektivt medvetande”. 

Weick & Roberts (ibid.) menar att optimalt utvecklad tjänstekognition, i fråga 
om lokal organisering, innebär att enskilda medarbetare har väl utvecklade, och 
i hög grad gemensamma, uppfattningar om utförandet av egna arbetsuppgifter 
(aktivitetskompetens), om utförandet av andras arbetsuppgifter och om sam-
banden arbetsuppgifterna emellan (systemkompetens). Nonaka (1994, s 1) be-
kräftar att ändamålsenlig tjänstekognition (organizational knowledge) kräver att 
enskildas personliga och ofta för-givet-tagna, och svårformulerade, aktivitets-
kompetens (tysta kunskap) görs tillgänglig och sprids för att på så sätt bidra till 
andras systemkompetens. 

Mitt begrepp tjänstekognition definierar jag därför så här: 

• Med tjänstekognition avses enskilda medarbetares uppfattning om utföran-
det av egna arbetsuppgifter, om andras arbetsuppgifter och om sambanden 
dem emellan, den består av  
o en systemkompetens, dvs. uppfattningar om det sociala produktions-

system i vilket aktören ingår och 
o en aktivitetskompetens, dvs. uppfattningar om egna arbetsuppgifter. 

Tjänstekognitionen styr, och påverkas av, såväl arbete med lokal organisering 
som ordinarie produktion, den är också målet för strategisk styrning (figur 3). 
Begreppet tjänstekognition är avsett för att, med ett tjänsteperspektiv, studera 
alla former av produktion där medarbetarnas personliga uppfattningar är vad 
som styr hur arbetet utförs. 

Vad som skiljer tjänstekognition från Weicks & Roberts (ibid.) idealtillstånd, 
dvs. metaforen om det kollektiva medvetandet, är att den är mer eller mindre 
disparat mellan individerna och att de två kompetenserna kan vara mer eller 
mindre väl utvecklade. Tjänstekognition är i normalfallet – om ens någonsin – 
så utvecklad som Weick & Roberts (ibid.) beskriver. Men en positiv utveckling 
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av tjänstekognition torde ändå innebära att aktivitets- och systemkompetensen 
fördjupas, blir mera ändamålsenlig och, mellan aktörerna, mera likartad.  

Skillnader i tjänstekognition 
Ord som ibland används synonymt med tjänstekognition i denna avhandling är 
kognition, tänkesätt, synsätt, kunskap, uppfattningar och medvetande. Kogni-
tion är något individuellt och till skillnad från en del andra forskare vill jag 
ogärna diskutera gemensamma uppfattningar i termer av att kognition är mer 
eller mindre homogen. Som alla förstår kan individer, i egentlig mening, inte 
uppnå ett kollektivt medvetande. Metaforen kan felaktigt leda tanken till ett 
slags självständigt, allvetande, allseende och i varje individ närvarande väsen 
som utraderar och ersätter personens egna medvetande. Vad som ska diskuteras 
är skillnader i tjänstekognition mellan individer och frågan är vilka ord som 
finns att tillgå. Alternativet likrikta bedömer jag är för starkt – det för tanken till 
hjärntvätt. Ett heltäckande alternativ vore att bilda verbet konsensualisera 
(pres.part.: konsenualisering, adj.: konsensuell/akonsensuell) efter subst. kon-
sensus – men orden känns inte bekväma.  

 
Figur 3: Tjänstekognitionen, som består av system- och aktivitetskompetens, är vad som 
ska förändras vid strategisk styrning – den styr, och påverkas av, både arbete med lokal 
organisering och ordinarie produktion.  
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Jag väljer istället ”likarta”, som inte finns i svenskan men som torde vara lättbe-
gripligt. Synonymt med likarta används: att göra likartad/enhetlig/samstämd 
och att skapa samsyn/konsensus. Följdriktigt används subst. samsyn/konsensus 
och adj. likartad, enhetlig, samstämd, unison, likatänkande och i samklang för 
att beteckna det tillstånd då individernas kognition är tämligen socialt homogen 
(används emellanåt). När begreppet kognition exempelvis ersätts av tänkesätt 
blir det, med bibehållen tydlighet, möjligt att tala om mer eller mindre gemen-
samma sådana. Antonymer till nämnda adjektiv är olikartad, disparat och olik-
tänkande. För att tydliggöra den sociala aspekten används ofta tilläggen ”mellan 
aktörerna”, ”inom gruppen” etc. För att benämna den aktiva handlingen an-
vänder jag (istället för homogenisering) skrivningar som ”att göra mera likar-
tad”, ”sammansmälta tänkesätt”, ”utjämna skillnader i tjänstekognition” eller 
kunskapsdiffusion. Andra här ej nämnda konstruktioner förekommer också. 

1.7 Förändring av likartad tjänstekognition 
Under rubriken ”Två sidor av samma mynt” (s 26) konstaterades tidigare att när 
en förändring genomförs i en grupp som själva tänkt ut den, så blir den med 
stor sannolikhet förverkligad. I föregående avsnitt konstaterades att om en så-
dan grupp får arbeta med processkartläggning för ”ständiga förbättringar” så 
verkar individernas tjänstekognition kunna bli alltmer likartad (samt att system- 
och aktivitetskompetensen utvecklas). Den förbättrade samordning som då blir 
resultatet är emellertid bara den ena av de två poänger med likartad tjänstekog-
nition som diskuteras i denna avhandling, den andra är att det också skulle kun-
na underlätta vid förändring. 

Bartunek et al (1992) konstaterar att argumentation ofta är otillräckligt för för-
ändring av tänkesätt. Skälet är de skilda uppfattningar om, och tolkningar av, 
verkligheten som används. Ericson (1998) fann att förändring går lättare i grup-
per där medlemmarna tänker någorlunda lika. De mellanchefer han studerade 
tolkade förändringens innebörd utifrån olikartade uppfattningar om verklighe-
ten. Resultatet blev förvirrade och förlamande diskussioner om förändringens 
innebörd och konsekvenser.  

Ett rimligt antagande är att om en medlem i en grupp med samstämd tjänste-
kognition, lägger ned arbete på att i avskildhet tänka ut vad denne uppfattar 
som en förbättring, så är chanserna goda att förändringen tas emot positivt av 
hans likatänkande kollegor.  
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Ett väsentligt hinder vid implementering kan alltså vara inkompatibla tänkesätt 
mellan olika utförare och mellan utförare och dem som framför nya idéer om 
hur arbetet ska utföras. Den tidigare diskussionen om likatänkandets betydelse 
för lokal organisering och samordning innebär att om förändringen på något 
sätt ändå blev accepterad, så skulle den inte komma att tillämpas på ett gemen-
samt och enhetligt sätt – och vad är det då som har blivit infört? Det torde 
dessutom underlätta om den som utformar arbetssättet har ingående kunskap 
om utförarnas likartade tjänstekognition och delar deras uppfattning om det 
nuvarande sättet att arbeta. Då kan det tänkta utförandet, och argumentationen 
för detta, utformas på ett sätt som gör det möjligt att förstå och acceptera. Till 
detta kommer att den grupp som uppmuntras att samtala (snarare än att debat-
tera eller diskutera) om verksamheten (exempelvis enligt ständiga förbättringar) 
inte bara börjar tänka mera lika, utan också anses uppnå ett förbättrat och mera 
konstruktivt samtalsklimat (Isaacs 1993). De får en ökad förmåga att komma 
överens (Crossan et al. 1999) och det kan förväntas att en föreslagen förändring 
kommer att kunna hanteras på ett mera ordnat sätt. 

Ericsons (1998) likartade tänkesätt som underlättar förändring har, vad jag kan 
se, klara paralleller till de gemensamma tankestrukturer som, enligt Smircich 
(1983a) och Weick & Roberts (1993), är vad som binder samman en verksam-
het. Ericsons (ibid.) resultat kan därmed förstås som att väl organiserad verk-
samhet är lättare att förändra. Likartad tjänstekognition samordnar medarbetar-
nas beteenden samt underlättar förändring av den ordning den skapar. 

Det finns alltså goda argument som försvagar tidigare nämnda uppfattningar 
om en motsättning mellan förändring top-down och förändring bottom-up. 
Nyckeln till motsättningarnas upplösning, eller åtminstone mildrande, kan vara 
arbete enligt ständiga förbättringar eller andra koncept som bl.a. verkar kunna 
göra medarbetarnas tjänstekognition mera likartad. Som stöd för påståendet kan 
t ex nämnas att Edwards & Peppard (1994) och Love & Gunasekaran (1997) 
funnit att arbete enligt TQM verkar underlätta implementering av nya arbetssätt 
(se också Davenport 1993). Här finns en parallell till Lindahl (1996) som fram-
håller att de verksamhetsprocesser vars design han studerat, dröjer sig kvar i med-
vetandet. De finns lätt tillgängliga i tanken, om omständigheter av olika slag 
skulle föranleda krav på snabb förändring. 
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1.8 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag diskuterat avhandlingens övergripande teoretiska forsk-
ningsproblem, dvs. hur lokal organisering och strategisk styrning förhåller sig 
till varandra, om de möjligen kan kombineras och fås att samverka eller om det 
är två organiseringsprinciper som bör hållas isär.  

Följande definitioner har använts: 

• Med tjänstekognition avses enskilda medarbetares uppfattning om utförandet 
av egna arbetsuppgifter, om andras arbetsuppgifter och om sambanden dem 
emellan. Tjänstekognitionen kan följaktligen delas upp i  

o en systemkompetens, dvs. uppfattningar om det sociala produktionssy-
stem i vilket aktören ingår och 

o en aktivitetskompetens, dvs. uppfattningar om egna arbetsuppgifter. 

• Med strategisk styrning avses en avsiktlig överföring av tjänstekognition för 
förverkligande av organisatorisk design (förändring/implementering top-
down).  

• Med lokal organisering avses autonom och självinitierad organisering (bottom-
up). 

Weick & Roberts (1993) verkar mena att processkartläggning för ständiga för-
bättringar (TQM) kan vara ett verktyg för att utveckling av system- och aktivi-
tetskompetensen mot ett ”kollektivt medvetande”. Som framgår av nästa kapi-
tel är processkartläggning dock närmast att betrakta som ett samlingsnamn för 
en mängd möjliga sätt att kartlägga verksamhetens flöden. Dessutom är utbudet 
av underbyggande teori som på djupet förklarar hur och varför sådan kartlägg-
ning kan förbättra en verksamhet i det närmaste obefintligt – vad processkart-
läggning innebär är alltså ganska oklart. Teorigenomgången i detta kapitel har 
ändå visat att det, under något slags lämpliga omständigheter, torde kunna leda 
till att tjänstekognitionen fördjupas, breddas och likartas mot vad Weick & Ro-
berts (1993) liknar vid ett kollektivt medvetande. Produktionen torde därige-
nom kunna bli mera flexibel, samordnad och stabil (ibid.). Ytterligare teoretiskt 
stöd för detta samband kommer att presenteras i kapitel 3. 

Tjänstekognition både styr verksamheter och används för att bedöma konse-
kvenserna av förändring. Att tjänstekognitionen vid gemensam processkart-
läggning torde kunna bli mera likartad, verkar därför inte bara ha potential att 
förbättra samordningen internt inom arbetsgruppen. Det torde också göra att 
förändringsidéer uppfattas mera lika och att försök till strategisk (”extern”) 
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styrning inte lika ofta leder till förvirrade och förlamande diskussioner om för-
ändringens innebörd och konsekvenser. Med gott stöd i litteraturgenomgången, 
men ännu utan empiriskt underlag och precisering, vill jag formulera två inte 
helt överraskande antaganden: 

Antagande I: Vid gemensam processkartläggning så fördjupas, breddas och 
likartas tjänstekognitionen. 

Antagande II: Likartad tjänstekognition underlättar strategisk styrning. 

Socialkonstruktionistiska forskningsrön har gett nya insikter om vad som för-
ändrar en organisation, och hur detta ofta sker i strid med uppgjorda planer på 
ett tillsynes irrationellt sätt. Den gamla logiken, att planera och att kommendera 
fram förändring, fungerar inte alltid så bra och det verkar i någon mening inte 
vara rationellt att vara rationell. Frågan är vad som då är rationellt? Kapitlet som 
följer ska bidra med en del av svaret.  





 

 41  

2 Processkartläggning top-down och bottom-up 

I långt över tio års tid har jag i rollen som konsult (främst med inriktning på 
processorientering i statlig förvaltning) varit inblandad i olika försök att organi-
sera med hjälp av dokument (s 87). Längs vägen har jag mött dem som med 
stor entusiasm tagit sig an uppgiften att bygga sinnrika verksamhetssystem. Sys-
tematiskt har dessa eldsjälar intervjuat olika experter och nyckelpersoner och 
innehållet i de producerade dokumenten har som regel sedan fastställts av 
överordnade chefer. Efter införandet har dokumenten regelbundet reviderats 
för att hållas ”levande”. Men ofta har dokumenten levt ett eget liv, skilt från 
dem de berör.  

Avhandlingens praktiska och, som diskuterats i föregående kapitel, teoretiska 
problemområde är konflikten mellan lokal organisering och strategisk styrning. 
I detta kapitel konkretiseras problematiken genom en introduktion av avhand-
lingens empiri – processkartläggning inom Arbetsförmedlingen. Den dåvarande 
Arbetsmarknadsstyrelsens strävan att från central nivå styra upp Arbetsförmed-
lingens kontor genom processkartläggning, ställs i relation till kontorens egen 
strävan att självständigt åstadkomma ungefär samma sak. Vart och ett för sig 
framstår dessa arbetssätt som ofrånkomliga, men går de att kombinera och i så 
fall hur? Först en bakgrund till idén om att utveckla tjänstekognition via pro-
cesskartor. 

2.1 Att via processkartor föreskriva ny tjänstekognition  
En vanlig utgångspunkt för organisatorisk förändring är, som tidigare nämnts, 
att hämta inspiration från idéerna bakom Total Quality Management (TQM). 
Några exempel: För att tillgodogöra sig, eller delta i utmärkelserna kring, någon 
av modellerna för kundorienterad verksamhetsutveckling16, förväntas organisa-
tionen författa en s.k. självutvärdering där dess strategiska utvecklingsarbete 
beskrivs med avseende på utförandet (se Quist 2003). Vid arbete enligt den ti-
digare nämnda devisen ständiga förbättringar och för certifiering enligt olika 
standarder17 för ledningssystem18, krävs detaljerade beskrivningar av hur verk-
samheten utförs.  

                                                 
16 De mest kända modellerna för självutvärdering är The Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) och The European Quality Award (EQA). I Sverige förekommer flera varianter där SIQ:s 
modell för kundorienterad verksamhetsutveckling är den vanligaste. 
17 Exempel på standarder för ledningssystem är SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14000. 
18 Med ledningssystem avses vanligen standardiserade system för t.ex. kvalitetsledning, miljöledning 
och arbetsmiljö, men också andra systematiskt uppbyggda system för ledning av verksamheten. 
Ledningssystemet utgör en styrande modell för hur arbetet skall utföras. Genom definierade roller 
och tillvägagångssätt samordnas verksamheten (Mintzberg 1983; Dessler 1993). I ett ledningssy-
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En väsentlig del av det dokumentationsarbete som görs i arbetet med kundori-
enterad verksamhetsutveckling grundas i metoder för processkartläggning. Pro-
cessorientering är f.ö. en av de kanske stabilaste (Hellström 2006) och viktigaste 
(Benner & Tushman 2002) management-idéerna sedan 20 år tillbaka och den 
har snabbt vunnit mark inom såväl industrin, tjänstesektorn som den offentliga 
sektorn (Gulledge Jr. & Sommer 2002). Det vanliga är att dokumentationen 
sker som ett led i arbetet med ständiga förbättringar (se Ittner & Larcker 1997; 
Stigendal & Johansson 2003). Många organisationer ordnar dessutom materialet 
i s.k. integrerade19 ledningssystem där all information samlas i en slags heltäck-
ande modell över verksamheten, lätt tillgänglig och tydligt strukturerad så att 
alla kan ”klicka” sig fram till aktuell instruktion (se Norling 1993, s 122-124). 
Ingen ska kunna hävda att de inte visste vad som gällde. 

Att döma av den emfas med vilken dokumentation framtas, skulle man förvänta 
sig att snart sagt all verksamhet vore väl strukturerad, och utförd på ett enhetligt 
och effektivt sätt. Inte minst borde detta snart gälla inom den svenska statsför-
valtningen: Med det explicita syftet att, med objektiva metoder, säkerställa god 
enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet, har kartläggning av verksamhetens 
processer blivit ett viktigt verktyg (se Stigendal & Johansson 2003).  

Allt vore alltså frid och fröjd om det inte vore för det klassiska implemente-
ringsproblemet. Alltför ofta gör medarbetarna helt enkelt inte som ledningen 
skrivit och bestämt (Nohria et al. 2000, s ix). De följer inte utfärdade instruk-
tioner som de kanske tycker är felaktiga, skulle kräva mer resurser, saknar kon-
takt med deras verklighet och inte går att begripa (jfr Pettigrew 1987). Beteen-
det förändras ofta inte som avsett. För den grupp som ägnat månader åt att 
utarbeta de nya riktlinjerna framstår innebörden som självklar och förändringen 
som oundviklig. Troligen är de också övertygade om att förändringen skulle 
spara, snarare än kräva, mera resurser. Men medarbetarna är ofta ”förändrings-
obenägna” och resultatet uteblir, helt eller i viktiga delar. 

Om kartläggningens drivkrafter 
Det dokument som blir det synliga resultatet av skrivarbe-
tet/processkartläggningen, har ofta kostat många timmar att framställa. Det 
beskriver aktörernas föreställning om verkligheten och uttrycker deras gemen-
                                                                                                                                        
stem ingår alla komponenter för styrning (IT-system, processbeskrivningar, policys, rutiner, regelverk 
etc.). 
19 Tillämpningen av de standardiserade ledningssystemen har gått mot integrerade system där olika 
krav tillgodoses i en och samma sammanhängande helhet (Wilkinson & Dale 1999). Systemet (d.v.s. 
dokumentationen), som är styrande för hur arbetet ska utföras, anpassas för att tillgodose alla till-
lämpliga regler och krav från olika standarder och intressenter.  
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samma intentioner. Som stöd för minnet kan det ha ett visst värde, men det 
kommer sällan till användning vid praktiskt, dagligt arbete. Praktikerna ser detta 
och tillmäter sällan dokumenthögen något större värde. Ofta fortsätter ändå 
skrivandet, rimligen därför att aktiviteten har ett större värde än själva doku-
mentet. Jag ser framförallt tre möjliga drivkrafter till detta enträgna skrivande: 

Rationalitet är sällan ett kännetecken på organisationer (Starbuck 1982), men 
tron på densamma kan initiera mycket aktivitet (van der Heijden & Eden 1998, 
s 62). Den första drivkraften är att aktörerna faktiskt tror att dokumentet skall 
komma att styra verksamheten. Så uppfattar jag dem på AMS som genom ut-
färdandet av en stor mängd processbeskrivningar (se ex i bilaga b, s 389), ville 
styra Arbetsförmedlingens arbete (jag återkommer till detta). 

En andra drivkraft kan vara den sociala människans livsprojekt att objektivt klar-
lägga verklighetens beskaffenhet. Med den förstnämnda drivkraften som ratio-
nell förevändning, skriver aktören för att själv förstå och skriver för andra för 
att få den egna förståelsen bekräftad. I jakten på universella realiteter inbjuds 
representanter från andra delar av verksamheten. Tillsammans letar skribenter-
na efter ”sanningen” eller efter det ”bästa sättet”. Tron på den objektiva san-
ningen framträder exempelvis ofta hos Ljungberg och Larsson (2001, s 206) 
som med rationalistisk retorik framhåller att en riktig beskrivning, kräver repre-
sentanter med god kännedom om det egna området, men också om andra delar 
av processen. Då går det att ifrågasatta andra personers alltför subjektiva beskriv-
ningar. Risken är att felaktigheter annars uppstår genom hemmablindhet eller tak-
tiska hänsynstaganden.  

Jakten på det objektivt rätta gör att skribenterna sällan uppfattar hur skillnader-
na i tjänstekognition dem emellan utjämnas. Lämnas motsägelsefulla uppgifter 
utreds detta tills parterna ”förstått varandra”. Jaget och den sociala gruppidenti-
teten förstärks efterhand som aktörerna lär sig att ”tala samma språk” och blir 
överens om ”hur det är” (Berger & Luckmann 1967). Genom att uttalas, mo-
delleras och beskrivas, blir den immateriella tjänsteprocessen en påtaglig (och 
påverkbar) del av verkligheten (Nonaka & Takeuchi 1995). För författarna blir 
verksamheten synliggjord och det kan avgöras vad som är rätt och fel. När kart-
läggningen sker självständigt på lokal nivå torde synliggörandet av den annars 
immateriella verksamheten, upplevelsen av att händelseförloppet kan styras och 
möjligheten att fastslå när uppgiften är fullgjord och rätt utförd, vara positiv för 
arbetstillfredsställelsen och det egna välbefinnandet (se Hatchuel 2002).  
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Jag ser också en tredje drivkraft, som är mer eller mindre oförenlig med den för-
sta. Med en tro på skrivandets kognitiva mekanismer, finns det de som istället 
låter resan vara målet. Detta arbetssätt stöds av Gustafsson (2000), som visat att 
brett deltagande är en framgångsfaktor vid författandet av verksamhetsbeskriv-
ningar. Ye et al (2007) konstaterar att deltagande i designarbetet på ett påtagligt 
sätt ökar de positiva effekterna av förändring och medför mindre tapp i pro-
duktiviteten. Quist (2003) härleder samma resultat med argumentationen att 
den kognitiva motsvarigheten till dokumentets innehåll är det som har potential 
att förändra beteenden. Eftersom dokumentet i sig nu inte i första hand kan 
betraktas som styrande, måste dess värde devalveras. Tjänstekognitionen styr, 
som vi konstaterat, och det som praktikerna kallar styrdokument, fungerar sna-
rare som underlag för kollektivt meningsskapande. Att påverka andra genom 
författande kanske är fruktlöst, men under förutsättning att det främst är förfat-
taren som påverkas av skrivandet, kanske det ändå går att förändra en organisa-
tion med dokument? Trots att få läser det som skrivs, kan det finnas ett egen-
värde med att skriva, särskilt om många kan fås att delta. 

2.2 Arbetsförmedlingen i Sverige 
Av skäl som redovisas i avsnitt 5.2 är den empiriska kontexten för denna studie 
Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) strategi från 2005 för att (under benämningen 
”Af Sverige”) göra tjänsteutbudet vid Sveriges ca 340 Arbetsförmedlingar (Af) 
mera enhetligt, rättssäkert och effektivt. Lite utmanande kan idén bakom Af 
Sverige sammanfattas med att utfärdandet av nya styrdokument lanseras som 
lösningen på en bristande efterlevnad av redan befintlig dokumentation. Med 
uppenbar risk för konflikt med de centrala styrdokumenten pågick samtidigt ett 
dokumentationsarbete lokalt på många Af. Medarbetare och chefer skulle med 
hjälp av ”processkartläggning” själva kartlägga sitt arbetssätt. Syftet var likartat, 
men initiativet, makten och skrivandet utövades i det första fallet från toppen 
och i det andra fallet från botten.  

Top-down (AMS) 
Förhållandena har i någon mån förändrats, men runt år 2005 var Arbetsmark-
nadsverket (AMV) den samlande benämningen för landets ca 360 lokala Ar-
betsförmedlingar (Af). Verksamhetsidén var att underlätta för arbetsgivare att få 
arbetskraft och för arbetssökande att få arbete. Makten var samlad till AMV:s 
ledningsgrupp som bestod av landets 20 länsarbetsdirektörer med AMV:s gene-
raldirektör som ordförande. Generaldirektören var också chef för Arbetsmark-
nadsstyrelsen (AMS), dvs. för ledningsgruppens stab. Under respektive länsar-
betsdirektör fanns ytterligare en lokal stab (Länsarbetsnämnd, Lan) och länets 
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lokala Arbetsförmedlingar. Det totala antalet anställda i landet var ca 11 000. 
AMS uppgift var att till ledningsgruppen föreslå mål och riktlinjer för arbetet 
vid länsarbetsnämnderna, följa upp och utvärdera verksamheten samt att åter-
rapportera resultaten till regeringen. När jag i den fortsatta framställningen refe-
rerar till AMS som en självständig aktör och beslutsfattare sker detta i enlighet 
med gängse språkbruk, men vad som egentligen avses är AMV:s ledningsgrupp. 

Bakgrunden till arbetet med Af Sverige var att AMV bl.a. hade kritiserats för 
bristande effektivitet (RRV 1999:15, 2001:15), bristfällig styrning (RR 
2002/03:10) och för oförmågan att meddela berörd arbetslöshetskassa när en 
arbetssökande inte anses uppfylla kraven för arbetslöshetsersättning (Riksrevi-
sionen 2005:3). Verket och dess sagda brister var dessutom populära ämnen i 
media (se ex. Askling 2005a, b, c). Sedan år 2000 hade Regeringen återkom-
mande uppdragit åt verket att på en rad områden undanröja brister i verksam-
heten. Det gällde kvaliteten och metodiken i förmedlingsarbetet, den ekono-
miska förvaltningen, målstyrningen samt frågor om rättssäkerhet och enhetlig-
het rörande a-kassan (se 7.2).  

Det framstår som väl motiverat att den s.k. metodgruppen på AMS vid denna 
tid var verksam med att publicera gemensamma och tvingande processbeskriv-
ningar för hela AMV. AMS måste uppnå en sådan enhetlighet mellan kontoren 
som aldrig kunde förväntas ske spontant . Utvecklingen måste därför styras från 
strategisk nivå (i kapitel 7 ges en mera utförlig presentation av AMS arbete med 
Af Sverige). 

Värt att notera är att kartläggning top-down är ganska vanligt och att det har sitt 
stöd i teorin. Business Process Reengineering (BPR) lanserades av Davenport & 
Short (1990) och av Hammer (1990) som en kritik mot nämnda begränsningar 
med ständiga förbättringar enligt TQM. BPR var avsett för planering av inter-
ventioner från den strategiska nivån. Vid en studie av den svenska statsförvalt-
ningen konstaterade Stigendal & Johansson (2003) att en viktig skiljelinje mellan 
initiativen till processorientering, är frågan om vem som kartlägger. De fann att 
processorientering dels kunde ske bottom-up (TQM) genom att arbetslaget 
själva kartlägger processerna och, på eget initiativ, genomför förändringar. Som 
exempel på detta framhölls Ekonomistyrningsverket. Processkartläggning sked-
de också top-down (BPR) genom att processerna kartlades från strategisk nivå. 
Så hade bl.a. skett inom Tullverket och Skatteverket.  
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Forskning har visat att BPR (i likhet med andra koncept för interventioner från 
den strategiska nivån) sällan är framgångsrikt (Grint 1994; Grint & Willcox 
1995; 1996; McNulty 2003). 

Bottom-up (Af) 
Vid tiden för AMS planering och lansering av Af Sverige var jag själv verksam 
med att hjälpa åtta av länsarbetsnämnderna och flera tiotals kontor att (i enlig-
het med idéerna bakom ständiga förbättringar) självständigt kartlägga, analysera 
och förbättra sina processer. Förutom rådgivning och utbildning var jag vid 
långt över 100 tillfällen inblandad i att handleda kartläggning av olika arbetsflö-
den vid olika förmedlingskontor. De processbeskrivningar som då upprättades 
bestod av flödeskartor med därtill hörande texter20 som beskriver aktiviteternas 
utförande (se exempel i bilaga a, s 385). Den energi och entusiasm som fick 
utlopp när uppgiften att dokumentera delegerades till handläggarna var ofta 
påtaglig. När de gavs förtroendet att (tillsammans med chefen) gemensamt dis-
kutera det bästa sättet att arbeta, uppstod ofta stort engagemang (jfr Bryson & 
Anderson 2000) och de idéer om nya arbetssätt som då föddes framstod som 
verkligt livskraftiga (jfr Isaacs 1999; Schein 1999). När handläggarna delgav var-
andra hur de arbetade fylldes orden med nytt innehåll och tydligt var hur språ-
ket utvecklades när de försökte enas om gemensamma benämningar på nya 
eller gamla företeelser (jfr Ford & Ford 1995). Efteråt uttryckte många deltagare 
sin förvåning över mängden oklarheter som framkom under en sådan övning 
samt en tillfredsställelse över att verksamheten nu gjorts synlig (jfr ibid.). ”Vad 
mycket vi egentligen gör” var en vanlig kommentar. Cheferna vittnade om upp-
komsten av ett mera konstruktivt samtalsklimat i personalgruppen (jfr Isaacs 
1993) och att sådant som tidigare varit omöjligt, plötsligt blivit verklighet. Ett 
utförligt exempel på uppstart av ett sådant lokalt bedrivet förbättringsarbete 
presenteras och tolkas i kapitel 8. 

De gånger jag vid återbesök kunde se hur samtalet och experimenterandet med 
nya lösningar fortfarande pågick, skänkte stor tillfredsställelse. Mer besvärande 
var de många fall där arbetet, trots allt positivt det fört med sig, hade avstannat. 
Cheferna upplevde ofta att de saknade stöd för arbetssättet från högre nivåer 
(jfr Kravchuck & Leighton 1993; Taylor 1996; Angeli et al. 1998; Motwani 
2001; Thiagaragan et al. 2001) och att ständiga förändringar och nya priorite-
ringar från AMS hade gjort det omöjligt att fortsätta (se avsnitt 9.11). Istället för 
att komma till nytta för att praktiskt införa olika förändringar, avvecklades 
                                                 
20 Angreppssätten är många (Stigendal & Johansson 2003). Ljungberg & Larsson (2001) hör till dem 
som menar att skrivandet är onödigt: det räcker att rita flödesscheman. 
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många gånger det forum för utvecklingsfrågor som skapats. I ytterst få fall åter-
upptogs arbetet efter sådana avbrott.  

Det kanske mest påtagliga skälet att upphöra med kartläggningen var tidigare 
nämnda centralt utfärdade processbeskrivningar. ”Varför ska vi lägga tid på att 
kartlägga processer, när facit redan finns från AMS” var bland det första som 
uttalades av en deltagare i den utbildning i ”processkartläggning” som jag 
genomförde under januari-mars 2005 (avsnitt 7.6-7.7). AMS färdigtänkta arbets-
sätt verkade släcka medarbetarnas intresse för utvecklingsfrågor (jfr Pfeffer 
1994; Jarvenpaa & Stoddard 1998). 

2.3 Att via processkartläggning utveckla ny tjänstekognition  
Att implementera ett nytt beteendemönster kräver förmåga att förändra tjänste-
kognition. När AMS vill förändra hur arbetet utförs på landets arbetsförmed-
lingar, och uppnå en ökad enhetlighet där de sökande behandlas mera lika, krä-
ver detta en förmåga att förändra elvatusen anställdas sätt att tänka. 

Pratet har troligen större betydelse än texter och processkartor för att förändra 
en verklighetsuppfattning. Med synsättet att samtalet är det medium inom vilket 
förändring sker (Ford & Ford 1995), så kan det vara fruktbart att betrakta stän-
diga förbättringar (som i föregående kapitel framhölls som ett av få koncept 
som anses leda till faktisk förändring) som ett sätt att samtala (för gemensam 
utformning av processbeskrivningar).  

Varje forskare vet att författaren, genom texten, kan kommunicera med sig själv 
på ett sätt som gör att de egna resonemangen klarnar. Ytterligare klarhet upp-
står när kollegor deltar och lämnar synpunkter på det skrivna. De som åter-
kommande författar med andra, märker hur man med tiden lär sig att förstå 
varandras resonemang. Mycket klarnar efterhand som skillnaderna i verklig-
hetsuppfattning utjämnas. Resonemang som bekräftas av kollegorna bekräftar 
dessutom det egna jaget. Självbilden växer sig allt starkare ända tills dokumentet 
ev. återkommer från extern granskning. Egna uppfattningar om verkligheten 
kan då återigen framstå som udda och fel. Men om forskarna fortsätter att itera-
tivt formulera, kritisera och omformulera kommer de att efterhand bli alltmer 
överens om den aspekt av verkligheten som beskrivs. Om de inte bara skickade 
nya dokumentversioner mellan sig, utan också umgicks i samband med förfat-
tandet, så skulle samsynen troligen uppstå fortare. 
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Weick (1979) menar att det synliga och aktiva görandet (det gemensamma skri-
vandet/kartläggandet) ofta påverkar tänkandet mer än det osynliga, passiva och 
enskilda hörandet (läsandet). Eftersom ständiga förbättringar mycket handlar 
om att dokumentera arbetslagets tjänstekognition, bör förändringsmekanismer-
na bakom ständiga förbättringar sökas i den kommunikativa interaktion som 
dokumentationsarbetet orsakar. Löwstedt et al (1993) framhåller att de erfaren-
heter som ger mera komplexa föreställningar om organisationen främst utveck-
las när arbetet kräver att konkreta tankar och ståndpunkter om verksamheten 
formuleras. Nonaka (1994) konstaterar att kunskapen behöver artikuleras så att 

ett gemensamt språk och ett 
gemensamt synsätt kan ut-
vecklas.  

En påtaglig del av det synliga 
och aktiva görandet vid pro-
cesskartläggning är, förutom 
samtalet, det grafiska kart-
läggandet. Målet är att delta-
garnas enskilda tänkesätt och 
orsakerna bakom dessa pre-
senteras, diskuteras och för-
handlas till dess att konsen-
sus, efter många iterationer 
och stor interaktivitet, upp-
nås om en gemensam grafisk 
modell. De kognitiva in-
trycken från det intensiva 
samtal som uppstår kanske 
förstärks av ritandet? Samta-

let kanske även blir mera strukturerat och fokuserat när tänkesätten avbildas? 
Den processkarta som blir resultatet kan liknas vid den modell av en spelplan 
som ofta används för taktisk träning av lagidrott (figur 4). Spelplanen begränsar 
handlingsutrymmet under en match och på en karta över planen kan alternativa 
scenarier skisseras. Med pilar och andra symboler kan motståndarnas och med-
spelarnas aktiviteter illustreras. Att modellen är begriplig för alla kan bero på att 
den liknar den mentala avbildning som spelarna har av spelet. Modellen kanske 
t.o.m., i all sin enkelhet, har förmågan att forma spelarnas sätt att tänka: när spe-
larna tänker taktik kanske de ser bilden framför sig? Inom lagidrotterna anses 

 

Figur 4: Richard Johansson, f.d. tränare i BolticGöta, 
tränar lagets taktiska tänkesätt genom att avbilda det 
på en glasskiva. Efter foto av Mikael Lindblom/NWT. 
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det viktigt att aktivt träna både kondition och kognition, men hur tränas kogni-
tionen i våra företag och förvaltningar? 

Vad som är poängen med kartor, och vad som observerats av många, är att när 
grupper gemensamt kartlägger (och därför samtalar om) hur de tänker, och när 
de genom detta själva får se hur de tänker, så förändras deras sätt att tänka. 
Kognitionen hos dem som kartlägger utvecklas och blir mera likartad (Schein 
1993; Ford & Ford 1995; Eden & Ackermann 1998a; van der Heijden & Eden 
1998, s 68; Isaacs 1999; Liberatore et al. 2000; Lind & Seigerroth 2000; Hjal-
marsson & Lind 2004). Processkartan kan alltså beskrivas som en karta vars framställ-
ning förändrar det tjänstekognitiva territorium den avbildar. 

Att systematiskt prata igenom, kartlägga, och författa texter om hur verksamhe-
ten bäst utförs, torde kunna bredda, fördjupa och sprida kognition om såväl 
detaljer som helhet i komplexa verksamheters konstruktion. Som tidigare kon-
staterats menar Weick & Roberts (1993) att TQM framstår som en metod för 
utveckling av ett sådant ”kollektivt medvetande” som ger stabila produktionsre-
sultat. Misstag skulle många gånger kunna undvikas om konstruktörens helhets-
förståelse och tanke bakom den utfärdade rutinen funnes hos utföraren (ibid.). 
Eftersom stabila resultat kan vara synonymt med säkrad kvalitet, konstaterar jag 
att ytterligare empiriska studier skulle kunna legitimera kvalitetsrörelsens tillsy-
nes oförtröttliga skrivande.  

Att låta alla delta i designen av de processer inom vilka de arbetar, skulle onekli-
gen ta tid. Inledningsvis, när processerna kartläggs med utgångspunkt från rela-
tivt olikartad tjänstekognition, skulle det ta mycket tid (Lindahl 1996). Det kan 
konstateras att ett svåröverkomligt hinder på vägen, till det tillstånd där kogni-
tionen sedan kan förvaltas och arbetssättet ytterligare utvecklas, är den inledan-
de utjämningen av olikartade uppfattningar. De som inte tar sig igenom inled-
ningen, kommer sannolikt att retrospektivt beskriva kartläggningen som ”en 
massa teoretiskt prat som inte gav någonting”. När tänkesätten blivit mera likar-
tade, måste fortfarande någon del av arbetstiden avsättas för att, genom fortsatta 
samtal, upprätthålla, justera och experimentera fram ännu bättre tjänstekogni-
tion. Vad det handlar om är att organisera och strukturera det samtal och de 
funderingar som ändå pågår överallt i verksamheten, men mer om detta i nästa 
kapitel. 

Snarare än det skrivna dokumentet, kan ritandet, skrivandet och det sampratan-
de som aktiviteten orsakar, vara vad som förändrar. Medan aktörerna dokumen-
terar för att påverka andra, är det i första hand de själva som påverkas. I enlig-
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het med de synteser som gjordes i föregående kapitel, torde den interaktion 
som dokumenterandet föranleder kunna skapa sådan likartad tjänstekognition 
som både samordnar befintlig verksamhet och underlättar implementering av 
nya arbetssätt. Som tidigare konstaterats borde förändring top-down och bot-
tom-up kunna gå att förena med det tjänstekognitiva perspektivet som utgångs-
punkt. 

2.4 Delaktighet utan deltagande? 
TQM bygger till stor del på att arbetssätten dokumenteras och en stor andel av 
den besvärande mängden misslyckanden (se Spector & Beer 1994; Jackson 
1995) kan därför beskrivas som havererade dokumentationsprojekt utan teore-
tisk förankring (jfr Leonard & McAdam 2001). Bara att i grupp föra ett samtal 
om verksamheten kan vara nog så besvärligt (Bjerlöv 1999), att därutöver även 
ta ansvar för styrning och utförande av sådana samtal är en krävande uppgift 
(Quist 2003). Mängden publikationer om hur flödesscheman bäst ritas, hur pro-
cesser bör definieras och hur verksamhet kan analyseras har med tiden blivit 
omfattande, men området kan ändå sägas sakna en självständig teoretisk bas 
(Leonard & McAdam 2001). Området (dvs. processorientering inom 
TQM/BPR) kan av kritiker (som mig) beskrivas som en funktionalistisk skol-
bildning där teknologer delar med sig av allehanda idéer, råd och praktiska an-
visningar för att specificera den optimala organisationen (jfr Leonard & McA-
dam 2001; Park Dahlgaard 2001; Quist 2003). Som nu nämnts många gånger 
blir specifikationerna inte alltid till verklighet och värdet av TQM har därför 
ifrågasatts (Spector & Beer 1994; Grint & Willcox 1995; Jackson 1995).  

Samtidigt som ständiga förbättringar anses relativt fritt från implementerings-
problem, så måste det påpekas att implementeringen av själva arbetssättet stän-
diga förbättringar ofta måste ske med traditionella metoder, i grupper med dis-
parata tänkesätt, och därför kan vara nog så problematiskt. Förändringen kan 
vara särskilt omständlig i organisationer som tidigare styrts enligt kommando-
modellen (se Bourgeois & Brodwin 1984) och svårighetsgraden bekräftas av en 
hög andel misslyckanden (se Hackman & Wageman 1995; Hill & Wilkinson 
1995; Yong & Wilkinson 1999) och av ett stort stödbehov under införandet 
(som bl.a. denna studie illustrerar). Ständiga förbättringar kan dessutom betyda 
olika saker för olika människor och vad som egentligen införs kan vara avgö-
rande för resultatet. En väsentlig skillnad mellan olika ansatser kan vara vilka 
som inbjuds att delta. 
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Inom TQM är allas delaktighet en grundläggande värdering som kan förstås 
som ett slags humanistiskt ideal om ett för-givet-taget samband, mellan delak-
tighet (inte nödvändigtvis deltagande) och goda prestationer. Quist (2003) anför 
dock att den rationella (funktionalistiska) sidan av TQM i många fall tycks över-
skugga den österländskt humanistiska tradition som TQM inspirerats av. Park 
Dahlgaard (2001) visar att den mänskliga dimensionen, genom anpassning till 
västerländska förhållanden, har förminskats till en av flera sociala bakgrundsfak-
torer i arbetsmiljön – en klimat eller trivselfråga bland andra. En befogad fråga 
är hur mycket av drivkraften bakom ”det japanska undret”21 som gick förlorad 
när konceptet kom att anpassas till sådana funktionalistiska ideal som bl.a. in-
nebär att deltagande bara kan motiveras om aktören kan bidra med viktig kun-
skap? Utgångspunkterna för TQM, i teori och praktik, är ofta baserade på så 
ytlig (funktionalistisk/rationell) logik att de mänskliga (sociala/kognitiva) aspek-
terna inte beaktas (se Park Dahlgaard 2001; Quist 2003).  

När Bergman & Klefsjö (2001, s 347) diskuterar delaktighet (inte deltagande) 
vid arbete med TQM, sker detta som ett upprop till den enskilde medarbetaren: 
Med löften om en bättre värld, uppmanas anställda att byta attityd och att vara 
aktiva, initiativrika och engagerade. Medarbetare förmanas att påverka sin situa-
tion genom att sluta att bara ta emot för att i stället bjuda på sig själva. Företa-
gens ledning, som säkert uppskattar sådana medarbetare, upplyses om (ibid.) att 
”den som ges förutsättning att göra ett bra jobb och att känna yrkesstolthet, 
och som premieras för ett gott jobb, kommer också att engagera sig i sitt arbete 
och bidra till förbättrad kvalitet i processerna och på produkterna”. Ljungberg 
& Larsson (2001, s 205) är något tydligare när de framhåller att representant-
skapet som de förordar (med nyckelpersoner från olika delar av verksamheten) 
inte i första hand motiveras av att processbeskrivningen skall bli riktig. Fram-
förallt anses arbetet ge ett brett engagemang inom organisationen eftersom alla 
känner sig delaktiga. Frågan är om det viktigaste är att alla känner sig delaktiga 
eller att alla deltar, dvs. hur uppstår och utvecklas upplevelsen av delaktighet?  

Med tron på ritandets och skrivandets kognitiva mekanismer, vore det oklokt 
att utse en enda person att ensam dokumentera. Sådana personer lär sig förvis-
so mycket om verksamheten och inte minst att verkligheten ter sig obehagligt 
olika beroende på vem man frågar. Kunskapen följer utredaren och om denne 
                                                 
21 På 1970-talet överrumplades plötsligt den amerikanska bilindustrin av kvaliteten på japanska pro-
dukter som tidigare ofta ansetts undermåliga. Ett akut behov av industriell återuppbyggnad efter 
andra världskriget hade omärkligt framtvingat nya arbetssätt som gav verkligt konkurrenskraftig kvali-
tet. Insikter om hur japanska företag och forskare parat en lång österländsk tradition av helhetstän-
kande och levnadsvisdom med rationell statistik och logistik, gav upphov till ett nytt kvalitetstänkande 
med uttalat humanistiska ideal (Park Dahlgaard 2001). 
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är en extern konsult, försvinner den ur huset när konsulttiden är över. Soloskri-
vandet påverkar svårligen personalens beteende (Gustafsson 2000), men kan ha 
fördelen av att, på kort tid, tysta externa kravställare.  

På goda grunder kan det antas att processkartläggning inte alltid sker med det 
breda deltagande som förordas enligt konceptet ständiga förbättringar. Ett skäl 
till detta kan vara att det råder stor brist på väl underbyggd teori om hur kart-
läggning för ständiga förbättringar bäst utförs och att många ansatser därför 
utvecklats på intuitiva grunder. Detta i kombination med att brett deltagande 
inledningsvis är mycket tidskrävande (Nonaka 1994; Lindahl 1996), innebär att 
förfarandet måste betraktas som en stor investering med hög risk.  

Inom ett för organisationsforskningen så centralt område som TQM råder det, 
trots all forskning, fortfarande en stor brist på empiriskt grundade22, longitudi-
nella23, socialkonstruktionistiska24 och fylliga25 studier. Det är därför hög tid att 
på empirisk grund och utifrån relevanta ontologiska (socialkonstruktionistiska) 
och epistemologiska26 (kvalitativt tolkande) utgångspunkter försöka utreda or-
sakssambanden bakom de förbättringar som TQM, under gynnsamma omstän-
digheter, anses leda till. En viktig fråga är vilka omständigheter som krävs för 
att gemensam processkartläggning ska utveckla tjänstekognitionen mot vad som 
i föregående kapitel (s 32) liknades vid ett kollektivt medvetande? En följdfråga 
är om den inte helt friktionsfria implementeringen av Af Sverige (kapitel 7) 
skulle kunna ha underlättats av den mera likartade tjänstekognition som på det 
viset hade kunnat skapas och som torde innebära att förändringar uppfattas 
mera lika? 

2.5 Sammanfattning 
I detta praktiskt orienterade kapitel introducerades avhandlingens empiri och 
AMS strävan att styra upp Arbetsförmedlingens verksamhet genom centralt 
utfärdade processbeskrivningar. Utifrån den immateriella och kognitivt styrda 
tjänstelogik som tidigare diskuterats ter det sig som att möjligheterna att på det-
ta sätt påverka organisationen top-down kan vara begränsade. Det verkar 

                                                 
22 Grundade på faktiska observationer snarare än på befintlig teori (eller spekulation). 
23 Upprepade observationer under längre tid. 
24 Se fotnot 6, s 19. 
25 Med ett rikt (brett, djupt och detaljerat) empiriskt material. 
26 Av grekiska episte´me 'kunskap', 'vetande' och -logi´a '-lära', av lo´gos 'ord'. Detsamma som kun-
skapsteori: En huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens 
natur, objekt och källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en faktisk verklighet eller 
bara om våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet (Nationalen-
cyklopedin 1998)? 
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främst vara författarnas tänkesätt som påverkas och frågan är vem som då ska 
dokumentera?  

Vad som också kort presenterades var det arbete som samtidigt bedrevs lokalt 
på Arbetsförmedlingens kontor för att, enligt konceptet ständiga förbättringar, 
självständigt kartlägga, analysera och förbättra de egna processerna bottom-up. 
Med detta arbetssätt uppnåddes lovande resultat och ett skäl kan vara att tjäns-
tekognitionen då inte behövde överföras till någon annan. Men frågan jag åter-
kommer till är hur ett sådant autonomt arbetssätt kan kombineras med, och 
kanske stödja, AMS ofrånkomliga krav om bl.a. tillämpning av vissa rutiner och 
ökad enhetlighet mellan kontoren? 

Det teoretiska problemområde som diskuterades i föregående kapitel (hur lokal 
organisering och strategisk styrning förhåller sig till varandra, om de möjligen 
kan kombineras och fås att samverka eller om det är två organiseringsprinciper 
som bör hållas isär) är följaktligen också ett högst påtagligt praktiskt problem, 
åtminstone inom AMS och troligen i många andra organisationer.  

Därutöver diskuterades begreppet delaktighet inom TQM i förhållande till det 
slags deltagande som torde krävas för utveckling av kollektivt medvetande, samt 
den besvärande teorilöshet som uppstått genom områdets funktionalistiska prä-
gel.  

För att ytterligare precisera avhandlingens teoretiska forskningsproblem, disku-
teras i nästa kapitel befintlig kunskap om det organisatoriska samtalet som ett 
medium för förändring och utveckling – allt som jag ser det och förstått det 
utifrån min bakgrund och mina utgångspunkter. Också fenomenet kognitiv 
kartläggning och dess påverkan på tjänstekognitionen utvecklas ytterligare. Där-
efter följer en precisering av avhandlingens syfte. 
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3 Självbeskrivning för utvecklad tjänstekognition 

För att ytterligare precisera avhandlingens teoretiska (och praktiska) forsknings-
problem om lokal organisering och strategisk styrning, diskuteras i detta kapitel 
det organiserande samtalet som ett medium för organisering och förändring. Vi 
närmar oss vad som kan betecknas som forskningsfronten i detta tvärveten-
skapliga arbete.  

Med det funktionalistiska synsätt som präglat den traditionella forskningen om 
planerad förändring (kapitel 1), betraktas det organisatoriska samtalet som ett 
verktyg för att kommunicera ledningens direktiv (Sackmann 1989; Liedtka & 
Rosenblum 1996). En av flera orsaker till varför detta sätt att förändra har visat 
sig ganska fruktlöst kan vara att chefer ofta överskattar till vilken grad de under-
ställda delar deras verklighet (Bartunek et al. 1992). Diverse invändningar upp-
står när budskapet tolkas genom enskilda medarbetares unika tjänstekognition.  

I detta kapitel diskuteras samtalets roll med utgångspunkt från den immateriella 
och socialkonstruktionistiska tjänstelogik som i kapitel 1 föreslogs som ett al-
ternativ till den planerande kommandomodellen. Samtalet är med detta synsätt 
ägnat att genom symbolisk interaktionism27 (se Hewitt 2003) utveckla gemen-
sam mening och identitet (Evered 1983; Smircich 1983a). I enlighet med vad 
som tidigare konstaterats betraktas här samtalet som det medium inom vilket 
förändring sker (Ford & Ford 1995). Det är samtal som formar våra tänkesätt 
och därmed har potential att organisera (Weick 1969) och samtalets väsentliga 
roll vid förändring är en relativt väl etablerad sanning (Barrett et al. 1995; Quinn 
1996; Weick & Quinn 1999; Heracleous & Barrett 2001; Deetz 2003). Samtalet 
förstärker och/eller utmanar rådande värderingar och uppfattningar och det är 
genom detta som relationer och samordnad aktivitet skapas, förändras och un-
derhålls (Barrett et al. 1995).  

3.1 Tvärvetenskaplig samtalsforskning 
Inom den kognitiva organisationsteorin tar forskarna avstånd från det traditio-
nella sättet att kommendera fram förändring (van der Heijden & Eden 1998), 
men som framgick av kapitel 1 erbjuds inte mycket till alternativ. Lite förenklat 
verkar det som att det närmaste vi med en kognitiv ansats kommer praktisk 
strategisk styrning, är idén om ett slags karismatiskt ledarskap som förmår andra 
att ge upp sin egen rätt att definiera verkligheten och lämna över detta till någon 
                                                 
27 Ett teoriområde inom sociologin som försöker förstå symbolers betydelse för mänsklig interaktion. 
Eftersom ord syftar på något utöver sig själva är de ett exempel på sådana symboler. Symboler som 
inte baseras på ljud kan vara gester, handlingar eller föremål. 
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annan (se Pfeffer 1981; Smircich & Morgan 1982; Gray et al. 1985; Senge 
1990b; Gioia & Chittipeddi 1991; Gioia et al. 1994; Salzer 1994). Den karisma-
tiske ledaren definierar världen åt medarbetarna som mer eller mindre förväntas 
förstå allting enligt avsändarens intentioner och okritiskt tar emot detta som 
objektiv verklighet. För att modellen skall fungera måste medarbetarna betrak-
tas som enkla varelser som reagerar någotsånär enhetligt med gemensam re-
spons på givet stimuli. Karismatiska ledare kanske går att finna, men motsägel-
sefullt är att stimuli-respons ansatsen hör till det som kognitiva organisationste-
oretiker i allmänhet tar avstånd från (se ex Hellgren & Löwstedt, s 24-25). Fors-
karna blir, som jag ser det, svaret skyldiga på frågan om hur chefer kan utveckla 
sin karisma eller om vilka verktyg som finns för mindre karismatiska chefer som 
behöver påverka sin organisation.  

Trots den nyvunna möjligheten att studera medarbetarnas utveckling av tjänste-
kognition, och möjligheten att därigenom förstå mikronivåns grundläggande 
förutsättningar för organisering och förändring, har den kognitiva organisa-
tionsteorin fortsatt att prioritera det strategiska ledarskapet (se ex. van der Heij-
den & Eden 1998). Att låta underställda delta vore ett brott mot traditionen 
(Westley 1990). Undantag görs dock på mellanchefsnivån där det anses viktigt 
med deltagande, eftersom cheferna då får en ökad förmåga att samordna den 
tänkta förändringen (se bl.a. Rosenhead & Mingers 2001). Fältets engelska be-
nämning är Managerial and Organizational Cognition, men forskningen verkar 
bortse från hur medarbetarnas tänkesätt kan utvecklas (jfr Newton & Johnson 
1998).  

I kapitel 1 och 2 framhölls att det sannolikt är det samtal som uppstår vid stän-
diga förbättringar som egentligen orsakar den positiva effekt som arbetssättet 
anses ha för lokal organisering: meningsutbytet utvecklar tjänstekognitionen 
och gör den mera likartad. Verksamheten utvecklas och detta att tänkesätten 
blir mera likartade, kan antas underlätta strategisk styrning. Ständiga förbätt-
ringar kan ses som en form för organiseran(d)e samtal och vad som nu efter-
söks är paralleller till andra samtalsmetoder med en påstått snarlik effekt. Syftet 
är både att styrka och utveckla den tidigare argumentationen och att tillvarata 
relevanta och överförbara kunskaper. Vad som kännetecknar många av dessa 
andra samtalsmetoder är inriktningen på kognitiv modellering och jag menar att 
processkartläggning kan ses som en variant av detta. 

Som nämndes inledningsvis är studieobjektet i denna avhandling vad jag valt att 
kalla för självbeskrivning, dvs. den aktivitet där medarbetare, under organisera-
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de och metodmässigt styrda former, gemensamt utformar grafiska eller verbala 
beskrivningar över sin, mer eller mindre likartade, tjänstekognition. Som fram-
gick av kapitel 2 är det självbeskrivning i form av processkartläggning för lokal 
organisering som ska studeras. I detta kapitel kommer processkartläggning att 
jämföras med och betraktas som ett s.k. metodstyrt gruppsamtal.  

Vi ska titta närmare på ett undantag, men de flesta etablerade metoder för såda-
na samtal har utvecklats intuitivt och har inte prövats i vetenskaplig mening. 
Bryson & Anderson (2000) menar att en förklaring kan vara att utforskning av 
sådana kräver en tvärvetenskaplig ansats: ”Each draws or touches on various 
aspects of psychology, sociology, social psychology, organizational behavior, 
operations research, adult education, planning and management, human resour-
ce development, and intercultural communication” (ibid.).  

De rön som den kognitiva organisationsteorin producerat om individuell kogni-
tion (lite förenklat: kognitiva kartor och hur dessa formas genom meningsska-
pande) har enligt min mening potential att ge ett väsentligt bidrag till den efter-
satta teoribildningen om strategisk styrning. För att tolka hur mening skapas i 
sociala grupper finner jag det ändå nödvändigt att komplettera den operativa 
tolkningsram som preciseras i kapitel 6, med vissa rön från kunskapssociologin 
(lite förenklat: hur mening produceras och reproduceras genom lingvistisk ob-
jektivering). Min ansats är tvärvetenskaplig och när tolkningsramen senare 
kompletteras i kapitel 10, lånas teori också in från andra områden. Före frågan 
om befintliga metoder med erkänt kognitiva effekter ska jag nu motivera beho-
vet av regelbundna och strukturerade samtal för lokal organisering, främst från 
sociologiska utgångspunkter. Jag börjar med att diskutera organiserande samtal i 
allmänhet, för att sedan komma in på behovet av att göra samtalen bättre orga-
niserade. 

3.2 Organiserande samtal  
De som har möjlighet att prata med chef och kollegor under pågående arbete 
kan prata om verkliga händelser i sitt verkliga sammanhang. Lärandet om aktivi-
teten uppstår då som en naturlig biprodukt (jfr Löfberg 1995). Risken för miss-
förstånd är begränsad eftersom kollegorna både hör, ser och deltar i det som 
händer. Direkt umgänge ger dessutom möjlighet till observation, imitation och 
övning, vilket kan vara det enda sättet att uppnå viss typ av hantverksskicklighet 
(Nonaka 1994). Den anställde socialiseras genom omedelbar respons både på 
det den utför och det den säger. Utan någon form av delad erfarenhet på en 
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gemensam arena, är det oerhört svårt för människor att dela med sig av sin 
tjänstekognition till andra (ibid., s 19). 

Det optimala torde alltså vara att småprata medan man arbetar, sida vid sida, 
med en väl synlig fysisk produkt, vars egenskaper kan fastställas med objektiva 
metoder. När subjektivt upplevda och osynliga tjänster samproduceras mellan 
geografiskt skilda platser (eller med dörren stängd till tjänsterummet) blir 
gemensamheten, lärandet och samordning svårare. De som inte kan se eller 
höra varandra och fysiskt förnimma det immateriella objekt som förädlas, är 
istället hänvisade till en retrospektiv eller prospektiv teoretisk diskussion, som är 
behäftad med många svårigheter: språket är bäst lämpat för att vägleda handling 
i realtid och har begränsad användbarhet för förmedling av teori (Shotter 1993).  

En jämförelse kan göras med bollspel där det naturligtvis är bra att kommunice-
ra med sina medspelare och där passningar underlättas om bollen (jfr produk-
ten) och medspelarna åtminstone är synliga. Taktiskt kan det kanske vara en 
fördel med ett osynlig och ohörbart ”spöklag”, men det skulle kräva en häp-
nadsväckande organisering. Om spelarna är dövblinda inför varandra saknas 
möjlighet till löpande samordning. Spelet skulle då behöva vara planerat in i 
minsta detalj innan det startar. När spelarna efter matchen tar av sig ”spökdräk-
ten” kan de prata om tidigare och kommande matcher, men de kan aldrig ut-
veckla sin samordningsstrategi under pågående spel. Enda möjligheten är att 
vara så väl organiserade (likatänkande) att varje spelare ändå vet var varje med-
spelare befinner sig i varje situation. För att det inte ska bli solospel, där alla 
satsar på att själva göra mål, måste spöklaget nöta in sin taktik på förhand. La-
get skulle säkerligen inte överleva mot lag som kontinuerligt utvecklas och för-
ändras allteftersom spelet pågår. Verkligheten är dock den att i många verksam-
heter är möjligheterna till löpande operativ samordning begränsade. 

I de fall naturliga träningssituationer saknas, om man inte arbetar sida vid sida 
med sina kollegor, måste tillfällen för träning skapas (Räftegård 1998; Bjerlöv & 
Docherty 2005). Organisationerna är dock ofta omedvetna om att vanliga 
”måndagsmöten” är otillräckliga och att det är nödvändig att organisera samta-
len (Döös et al. 2001). Det gäller ”att samtala om de faktiska arbetsuppgifterna 
och hjälpa varandra att sätta in dessa i ett större sammanhang, att få överblick 
och se sin egen del i helheten. Därmed skulle dialogiska samtal kunna användas 
för att utveckla och förändra verksamheter” (Döös 2003, s 9-10). Räftegård 
(1998) anser att arbetsplatsens vardagsprat bör och kan organiseras för att skapa 
ändamålsenlig tjänstekognition. 
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En möjlig invändning som jag tagit 
upp tidigare, är att det i många 
organisationer är alltför tidskrä-
vande att låta alla delta i arbetet 
med att organisera verksamheten. 
Eftersom design och organisation 
är olika sidor av samma mynt (ka-
pitel 1), kan det å andra sidan inte 
undvikas att alla efterhand deltar. 
Organisering pågår spontant och 
oavbrutet och i stora organisatio-
ner med tusentals anställda ägnas 
mycket tid åt diskussioner om nu-
läge, föreslagna förändringar och 
dagsaktuella problem. Tanken här 
är att denna aktivitet som ändå 
pågår skulle kunna organiseras för 
att ske mera effektivt. Känt är att 
kostnaderna för bristfällig organi-
sering i tjänsteföretag (d.v.s. kvali-
tetsbristkostnader) kan motsvara 
uppemot 40 % av omsättningen 

(Juran 1988). Okänt (och svårt att mäta) är vilken avkastning det skulle ge att 
bättre organisera de samtal som redan pågår och på så sätt stimulera tjänste-
kognitionens utveckling. Ämnet för nästa avsnitt är hur de organiserande sam-
talen kan bli bättre organiserade. 

3.3 Organiserade samtal 
Andras prat gör de immateriella delarna av Arbetsförmedlingens verksamhet till 
en objektiv realitet. En viktig aspekt är att de anställdas uppfattningar i hög grad 
påverkas av utbudet av samtalspartners. Den riktning i vilken uppfattningen 
utvecklas beror av vem handläggarna får tillfälle att tala med. Den som vill an-
vända samtalen för att organisera kan följaktligen behöva styra både berättandet 
och vilka som deltar. 

För att organisera en verksamhet är det viktigt att personalen umgås och att de, 
under umgänget, pratar om verksamheten (jfr ”bikupemetaforen” i Asplund 2002, 
s 115f). Den dominerande samtalspartnern i en arbetsförmedlares arbetssitua-
tion är, som regel, de sökande (figur 5). Naturligtvis förekommer samråd med 

Figur 5: Den dominerande samtalspartnern i en 
arbetsförmedlares arbetssituation är, som re-
gel, de sökande. 
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andra om enskilda ärenden, men under raster kan det ofta vara skönt att prata 
om något annat. Förutsättningarna för spontan organisering är begränsad. En 
chef är under sådana förutsättningar inte så betydelsefull (socialt signifikant) i 
arbetsförmedlarens sociala verklighet. De dricker kaffe tillsammans, handlägga-
ren lyssnar till chefen på personalmöten och någon gång per år är det medarbe-
tarsamtal. Inte annat än i undantagsfall kan medarbetarna följa varandras arbete 
och diskutera utförandet i realtid. Lärandet om verksamheten sker i hög grad 
enskilt och ofta saknar kollegorna gemensamt levda svar på orsakerna bakom 
hur man arbetar. Med socialkonstruktionistiska glasögon kan det hävdas att de 
delvis lever i olika världar. Handläggaren delar den del av den sociala verklighe-
ten som avser arbetets utförande med de sökande, snarare än med chef och kol-
legor. De sökande får därmed ett ökat inflytande över hur arbetsförmedlaren 
ser på världen och därmed också över hur deras ärenden skall bedömas. Den 
självbild den sökande strävar efter att förmedla till handläggaren är retrospektivt 
konstruerad och därför rättfärdigande till sin natur (Weick et al. 2005). Särskilt 
vid långvariga relationer kan det utvecklas en empati för den sökandes situation 
som t ex kan medföra att handläggare, som tidigare nämnts, ogärna ifrågasätter 
sökandes rätt till a-kassa (se också 7.2). 

Inom socialpsykologin diskuteras fall där identifikation skett med motparten 
under väsentligt mer spända former än på Arbetsförmedlingen. Bl.a. iakttog 
Bettelheim (1943) hur hans medfångar i koncentrationslägret identifierade sig 
med sina plågoandar. Ett välkänt fall (också internationellt) är ”Stockholmssyn-
dromet” (Lang 1974) där vänskap utvecklades mellan gisslan och rånare på en 
bank och där gisslan tog ställning för rånaren och mot polisen28.  

I fallet med a-kassan är situationen mindre spänningsfylld och dessutom den 
omvända: makten finns hos den empatiske. Handläggaren kan tänkas internali-
sera den sökandes rationella förklaring till utebliven anställning, våndas i myn-
dighetsrollen och tveka att rapportera den sökandes passivitet. Ett liknande fe-
nomen har Crozier (1969) iakttagit i byråkratiska organisationer med stark 
gränsdragning mellan funktioner. Oönskat beteende kunde uppkomma när det 
interna grupptrycket blev för starkt i förhållande till det från andra enheter. 

För att organisera ensamarbetande måste isoleringen från kollegor och sociali-
seringen med kunden/motparten i vissa avseenden motverkas. Organisationen 
måste arbeta med en medveten socialisering som på tillgänglig tid förmår att ut-

                                                 
28 Alternativa förklaringar till identifikation i sådana fall kan vara ren självbevarelsedrift eller att giss-
lan får en mera nyanserad bild än vad som framkommer i massmedia. 
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veckla önskade beteenden (Forslin & Fredholm 1996; Bjerlöv & Docherty 
2005). För att nå dit krävs en metod. 

3.4 Metodstyrda gruppsamtal 
Medan avhandlingens intresse rör utveckling av den tjänstekognition som styr 
organisationers produktionsflöde, är de erkända och strukturerade metoderna 
för samsyn genom samtal, oftast utformade för chefers kognition. I mängder av 
litteratur föreslås att samtalet, i form av ett slags reflekterande konversation, kan 
förändra chefers sätt att tänka (Isaacs 1999; Schein 1999) och den praktiska till-
lämpningen ökar (Mingers & Rosenhead 2004). För att ha anledning att titta på 
vad som sägs om sådana metoder, tas här för givet att underställda medarbeta-
res tänkesätt kan göras mera likartade på samma sätt som chefers (samt att de-
ras arbete har samma behov att samordnas).  

Någon entydig indelning av de olika metoderna går inte att göra men jag tycker 
mig ha identifierat tre huvudsakliga strömningar rörande praktisk, organisato-
risk samtalsforskning där den tredje (PSM) är den som verkar ha mest gemen-
samt med processkartläggning för lokal organisering. Det gäller: 

1. Verksamhetsanknutna samtal 
Sociala regler för ”goda” gruppsamtal (se exempel i Räftegård 1998; Bjerlöv 1999; 
Döös et al. 2001). 

2. Large Group Methods (LGM) 
Ämnesfokuserade samtal i självständiga grupper kombineras med handledda stor-
samlingar (se översikt i Bunker & Alban 1997; Pratt et al. 1999). 

3. Problem Structuring Methods (PSM)  
Modellering av upplevda samband mellan orsak/verkan i chefsgrupper eller pro-
jektteam (se översikt i Mingers & Rosenhead 2004; , om projektteam i Franco 
2008). 

Verksamhetsanknutna samtal 
Den första samling av metoder som här ska diskuteras är vad jag valt att (efter 
Bjerlöv 1999) kalla ”Verksamhetsanknutna samtal”. Gruppen skiljer sig från de 
två följande genom att vara driven av ett vetenskapligt, snarare än praktiskt in-
tresse, och därför är relativt väl dokumenterad. Metoderna är inriktade på socia-
la regler för ”goda” gruppsamtal och det kan därför diskuteras om de egentligen 
bör betraktas som metodstyrda gruppsamtal. Den kognition som ska förändras är 
medarbetarnas och inriktningen kan i sina huvuddrag beskrivas som psykolo-
gisk-arbetsvetenskaplig samt inriktad på ett gott organisatoriskt samtalsklimat. 
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Effekterna av det samtalsklimat som uppkommer är högintressanta och värda 
att lyftas fram. 

Gustavsen (1985; 1989) visade att när berörda aktörer i en rationell och demo-
kratisk dialog väger samman varandras perspektiv till en gemensam tolkning av 
dagens och morgondagens verksamhet, är chansen stor att förändringen blir till 
verklighet29. Med inspiration från Gustavsens (1990) tolkning av Habermas de-
mokratiska ideal (som jag f.ö. bedömer som orealistiska, åtminstone i en mark-
nadsekonomisk kontext) gjorde Räftegård (1998) praktiska experiment med 
återkommande dialogkonferenser på arbetsplatser. Utifrån respektive deltagares 
arbetserfarenhet söktes gemensamma svar på givna frågor. Räftegård iakttog 
hur pratet nästan alltid bygger på en strävan att komma överens. Genom denna 
intersubjektiva överenskommelseprocess lärde sig deltagarna nya saker när de 
upptäckte att sådant de tagit för givet kanske inte stämde. Genom pratet tillför-
des språket nya uttryck, vilket gav deltagarna en utökad världsbild. Pratet for-
made också lagandan genom att ge svar på frågor om identitet, tillhörighet och 
tillvaro. 

Snarare än hur meningsutbytet kan struktureras har forskningen på detta tema 
vanligtvis fokuserat det ostyrda samtalets effekter, former, klimat, kultur och 
sammanhang. De studerade samtalen har förts utan krav på och stöd för sam-
syn rörande en logisk och sammanhängande tankemodell. I de flesta fall har det 
förts i grupper av olika storlek, som ofta bara styrts till vissa samtalsregler samt 
till att hålla sig inom ramarna för en i förväg angiven frågeställning (se bl.a. Räf-
tegård 1998; Wilhelmson 1998; Döös et al. 2001; Ericsson 2001; Styhre et al. 
2002; Johansson-Hidén 2004, 2005; Cronemyr & Mauléon 2006; Johansson-
Hidén 2006).  

Large Group Methods (LGM) 
Large Group Methods är specifikt inriktade på stora grupper med upp till 2000 
deltagare (Holman & Devane 1999) i såväl offentliga som ideella (Bryson & 
Anderson 2000) och privata (Nixon 1998) organisationer. Holman & Devane 
(1999) menar att ansvariga för offentlig beredning, planeringsansvariga och 
chefspersoner, alltmer förlitar sig till LGM och att metoderna är på väg att bli 
standard i offentliga och ideella organisationer. En typisk metod är uppbyggd i 

                                                 
29 Genom det s.k. LOM-projektet studerades hur mänsklig kommunikation bör utformas för att gene-
rera förändring. Studieobjektet var kluster av fyra organisationer som skulle identifiera mål, problem 
och strategier för varje organisation för att sedan diskutera vilka möjligheter som kunde uppkomma 
genom interorganisatoriskt samarbete (Gustavsen 1992). 
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steg där deltagarna ges nya intryck, formulerar visioner, identifierar hinder och 
enas om åtgärder (se Bryson & Anderson 2000). 

Vad som gör förändring i stora grupper extra utmanande är att storlek och ak-
tivt deltagande/medskapande anses negativt korrelerat (Gilmore & Barnett 
1992; Pasmore & Fagans 1992). Med stora grupper kan resonemangen bli ytliga 
och verkanslösa, känslan av att äga idéerna minskar, abstraktionen ökar och 
benägenheten att uttrycka sina tankar minskar (Weick & Quinn 1999). Det an-
ses också mycket krävande att med bibehållen uppmärksamhet handleda fler än 
12-15 deltagare (Mingers & Rosenhead 2004). Ett problem när arbetet istället är 
begränsat till en mindre grupp är att den nästan religiösa känsla av tillfredsstäl-
lelse som infinner sig när pusselbitarna, efter intensivt arbete, faller på plats, 
svårligen kan överföras på andra (jfr implementering). Vad som inom organisa-
tionen länge betraktats som olösliga frågor kan i den mindre gruppen ha nått ett 
genombrott, men de kollegor som inte deltog är ofta av annan åsikt (ibid.). 

Nixon (1998) beskriver LGM som ett verktyg som gör det möjligt att ”getting 
the whole system into the room”. Metoderna är uppbyggda som ämnesfokuse-
rade samtal i självständiga grupper vilka kombineras med handledda större sam-
lingar (Mingers & Rosenhead 2004). Delar av det sociala systemet påverkas var 
för sig, men kontakter mellan grupperna säkerställer att tänkesätten också blir 
likartade grupperna emellan. I detta avseende finns likheter med delar av den 
forskning som presenterades i föregående avsnitt. 

Enligt Bryson & Anderson (2000) är metoderna lämpade för att (vid ett eller 
flera tillfällen, mellan några timmar upp till tre dagar) samla ett stort antal män-
niskor, vinsterna är att: 

• all relevant information blir tillgänglig 
• deltagarna binds till de problemdefinitioner och åtgärder som gruppen 

enas om och 
• vägen från idé till förverkligande förkortas. 

Enligt konsulten Bruce Nixon (1998) ska LGM ha använts av den världsom-
spännande hotellkedjan Marriott när de införde metoder för kvalitetsutveckling 
(jfr Dodwell & Simmons 1994). Ford ska ha använt dem för ett slags strategisk 
helomvändning. Att Boeing klarade att bygga 777:an på rekordtid tillskrivs 
LGM. Också Arbetsförmedlingen i Storbritannien ska ha nått framgångar med 
dessa metoder (se fåordig beskrivning i Jacobs 1994). Efter att världens ledare 
skrivit under avtalet om Agenda 21 i Rio de Janeiro (juni 1992) ska varje lokal 
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myndighet ha uppmuntrats att − för att utveckla sin egen lokala åtgärdsplan − 
arbeta med någon form av LGM (ibid.).  

Jag finner ingen anledning att ifrågasätta Nixons uppgifter (ovan, ibid.), tvärtom 
kan jag bekräfta fördelarna med små och stora grupper som jag själv använt. 
Emellertid är det ett problem att utvecklarna ofta varit praktiker och att de haft 
ett begränsat intresse av att reda ut det teoretiska stödet för sin metod (Bryson 
& Anderson 2000). Utan stöd i forskningens metoder är det svårt att reda ut 
mera exakt vilka tillvägagångssätt organisationerna i exemplen egentligen har 
använt. Exempel på beskrivna metoder är Future Search (Weisbord & Janoff 
2000), Open Space Technology (Owen 1991, 1997b, a), Real Time Strategic 
Change (Dannemiller 1994; Jacobs 1994), The Search Conference (Emery & 
Purser 1996) samt Technology of Participation (Spencer 1989). Mitt intryck är 
att det stöd metoderna har i den vetenskapliga litteraturen främst verkar vara 
lånat från SODA, en metod som jag i enlighet med Mingers & Rosenhead 
(2004) hellre räknar till metoderna för mera strukturerad problemlösning i 
mindre grupper (PSM). 

Problem Structuring Methods (PSM) 
Också många av PSM-metoderna har utvecklats pragmatiskt, utbudet är stort 
och teoriområdet är nytt och svårt att ringa in (Mingers & Rosenhead 2004). 
Exempel på metoder är Decision Conferencing (Phillips 1990), Drama Theory 
(Bryant 2003), Group Model Building (Vennix 1996), Soft Systems Methodolo-
gy (Checkland & Scholes 1990), Strategic Choice (Friend & Hickling 2005) och 
Strategic Options Development and Analysis (Eden 1989; Eden & Spender 
1998; Eden & Ackermann 2001). Vad som skiljer PSM från LGM är framförallt 
fokuseringen på modellering av logiska samband samt att deltagandet är mer 
explicit avgränsat till chefer och projektteam (jfr Westley 1990; Isaacs 1999; 
Schein 1999; Rosenhead & Mingers 2001; Mingers & Rosenhead 2004; Franco 
2008). 

Rosenhead & Mingers (2001) menar att metoderna är särskilt lämpade i situa-
tioner med många aktörer, många synsätt, oförenliga och/eller motstridiga in-
tressen, viktiga immateriella aspekter och väsentlig osäkerhet (jfr tidigare dis-
kussion om immateriella tjänster i kapitel 1). 

Strategic Options Development and Analysis (SODA, se Eden 1989; Eden & 
Spender 1998; Eden & Ackermann 2001) är den metod som har den tydligaste 
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teoretiska förankringen. Den har utvecklats med rön från kognitiv personlig-
hetsteori (Kelly 1955), socialinteraktionism och operationsanalys. 

De som deltar i ett sådant metodstyrt gruppsamtal (designed conversation) bibring-
as en mer gemensam syn på såväl befintlig som framtida och önskad verklighet. 
På samma sätt som arbetslaget som ska införa egna (ständiga) förbättringar, 
bärs gruppen av en gemensam idé och ett gemensamt språk, och kommer där-
för att kunna samordna sina aktiviteter mot gemensamma mål. Tanken är att de 
chefer som deltar blir bättre samspelta och får större förutsättningar att genom-
föra den strategi som utarbetats. Samtalet styrs inte i en viss riktning (strategin 
utformas under mötet) men för att resultatet bl.a. ska bli en mera gemensam 
uppfattning om strategins värde och innehåll, så ska det föras enligt en viss me-
todik (Eden & Ackermann 1998a, s 63-78).  

Hur PSM sätts upp och genomförs kan vara avgörande för resultatet. Handle-
daren, som ska förhålla sig neutral, ska sträva efter att både de tystlåtna och de 
talföra ska få komma till tals. Det ska kännas tryggt att uttrycka sin åsikt så upp-
riktigt och fullständigt som möjligt. Handledaren måste inte bara behärska me-
toden, utan också vara uppmärksam på eventuell oro och rädsla hos deltagarna, 
på skillnader vad gäller deltagarnas uttrycksförmåga, på gruppens sinnesstäm-
ning och på eventuella maktförhållanden som kan motverka ett uppriktigt sam-
tal (Mingers & Rosenhead 2004). 

3.5 Kognitiv modellering 
Av föregående avsnitt framgick att det finns en stor mängd praktisk erfarenhet 
samlad i fråga om metodstyrda gruppsamtal. Sådana samtal styrs inte i en viss 
riktning men de förs enligt vissa samtalsregler eller enligt en viss metodik. 
Forskning visar att samtalen då har potential att utveckla språket, ge en utökad 
världsbild, forma identitet och laganda, förändra för-givet-tagna uppfattningar 
samt att ge deltagarna en sådan mera gemensam syn på verkligheten som gör 
det möjligt att samordna aktiviteter mot gemensamma mål. Som vi nu ska se 
verkar förmågan att både utveckla och likarta kognition vara särskilt väl belagd i 
de fall metoderna innefattar inslag av kognitiv modellering – en slags kartlägg-
ning av deltagarnas tänkesätt som har mycket gemensamt med processkartlägg-
ning. Många likheter finns med sådan kognitiv modellering som ibland används 
för att i forskningssyfte avbilda kognition (se Huff 1990), men syftet här är sna-
rare att, genom avbildning, förändra kognitionen. 
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Mekanismer bakom kognitiv modellering  
Genom handledd modellering av problemets upplevda orsaker och deras för-
modade verkan kan PSM-grupper tackla gemensamma och komplexa problem. 
Målet är att nå konsensus om problemets natur, och ofta även om följdriktiga 
åtgärder (Rosenhead & Mingers 2001).  

Inom SODA används kognitiv modellering för att locka fram och visualisera 
chefernas sätt att tänka om orsak och verkan runt ett problem. Individernas 
sammansmälta kognitiva kartor, dvs. den gemensamma karta man enas om, 
används som utgångspunkt för fortsatta gruppdiskussioner där handledaren 
guidar deltagarna fram till konsensus om åtgärder (Mingers & Rosenhead 2004). 

Vad som gör SODA så lämpligt för hantering av komplexa problem anses vara 
de kognitiva kartor som avbildas för att förstå problemets natur och nå konsen-
sus om åtgärder. Kartorna påminner om processkartor på så vis att de byggs 
upp av aktiviteter sammanbundna med pilar. En pil in mot aktiviteten visar vad 
som krävs för att få den att inträffa och en pil ut visar dess konsekvenser. På 
liknande sätt som processkartor ofta delas upp i hierarkier, med delprocesser på 
lägre nivå, ordnas dessa konceptkartor (Concept Maps) hierarkiskt så att de på 
olika nivåer visar möjliga uppgifter, mål samt strategiska oklarheter och åtgärder 
för att komma till klarhet. Kognition som ev. avbildats i mindre grupper, eller 
hos enskilda individer, aggregeras till gemensamma, större kartor och genom 
samtal enas man slutligen om olika uppdrag, mål och viktiga åtgärder (Bryson & 
Anderson 2000). 

När för-givet-tagna orsakssamband visualiseras kan deltagarna ”se” hur de själ-
va och andra tänker. Då upptäcks alternativa synsätt, okända samband, nya 
möjligheter och hot och då uppstår insikt om nödvändiga åtgärder (Ford & 
Ford 1995). Outtalade antaganden blir synliga (Isaacs 1999) och deltagarna blir, 
som de upplever det, medvetna, inte bara om andras, utan också om sina egna 
tänkesätt, deras språkliga och kontextberoende konstruktion och de begräns-
ningar som därav följer, allt enligt (Schein 1993). Genom introspektiv reflektion 
uppdagas brister i egna grundläggande antaganden (Ford & Ford 1995), vilket 
ofta skapar påtaglig förvåning (Isaacs 1999). Sammankomsterna beskrivs som 
“challenging, intense, highly involving, and fun. People remember these events 
long after they are finished” (Bryson & Anderson 2000).  

Den kognitiva karta som avbildas kan påverka medvetandet i sig självt, men 
modelleringen föranleder också mycket samtal. Samtalet ska vara inriktat på 
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förståelse och måste präglas av respekt för alternativa synsätt. För att deltagarna 
ska kunna klargöra sina antaganden, avsikter och förväntningar måste de stå fast 
vid sin åsikt, men också anföra bevis, rannsaka sina antaganden och utforska 
sina känslor (Ford & Ford 1995). I motsats till sådana instrumentella föränd-
ringsmetoder som skulle fungera i slutna system (och som är förenliga med 
funktionalistisk ontologi) anses sådana samtal kunna skapa, materialisera och 
upprätthålla det lokalt och socialt betingade förnuftet (Sherzer 1987; Gergen & 
Thatchenkery 1996). Tänkesättet hos den som blir tilltalad, får svara och blir 
lyssnad på förändras (Weick 2001) och sådan interaktion ger positiv energi till 
förändringsarbetet (Liedtka & Rosenblum 1996). 

Effekter av kognitiv modellering 
Kognitiv modellering är, som nämnts, en erkänd metod för att avbilda, för-
handla och rekonstruera social verklighet och den modell som uppkommer be-
traktar jag som en slags karta som förändrar det kognitiva territorium den av-
bildar. Kognitionen hos dem som kartlägger utvecklas och blir mera likartad.  

Intressant är att dessa effekter också iakttagits av andra som avbildat kognition 
med helt andra metoder (bl.a. processkartläggning i centrala projektgrupper). 
Liberatore et al (2000) noterade att samtidigt som implementering ofta miss-
lyckas, så uppkommer ändå oväntad förändring genom själva designarbetet: 
design förändrar dem som designar. De menar att modellering hjälper alla att se 
hur allt hänger samman, skilda synsätt kommer till ytan, ett gemensamt språk 
utvecklas, förmågan till samordning ökar, enighet uppstår om gemensamma mål 
och behovet av nya roller uppenbaras. Framförallt kunde Liberatore et al (ibid.) 
notera att deltagarna blir benägna att ta ansvar eftersom de ”äger” problemet. 
Också andra har noterat att deltagande inte bara är bra för att inhämta kunskap 
utan att de nya tänkesätten då också sprids till fler och att förverkligandet där-
med underlättas (se Adler et al. 1995; Granath et al. 1996; Lindahl 1996; Lind & 
Seigerroth 2000; Lind & Seigerroth 2003). Att deltagande dessutom gör att kun-
skapen lagras i en ”integrerad kunskapsbas” och att organisationens förmåga att 
hantera en turbulent kontext ökar (Granath et al. 1996) måste förstås som att 
kollektiv design utvecklar tjänstekognitionen mot det, tidigare diskuterade, ”kol-
lektiva” medvetandet.  

En intressant syntes blir möjlig när teorierna om kognitiv modellering och kol-
lektivt medvetande kombineras. De som i grupper modellerar sin kognition 
verkar lära sig saker om verksamheten. Såväl system- som aktivitetskompeten-
sen (s 33) förstärks, och tjänstekognitionen torde därmed utvecklas mot ett 
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”kollektivt medvetande”. Därtill kommer att människan anses värdera och ta 
ansvar för sådant som hon är förtrogen med (Senge 1990a) – deltagarna vill 
gärna lära sig mer och om sammankomsterna upprepas kommer tjänstekogni-
tionen att förstärkas.  

En sista intressant iakttagelse är att det medium i vilket förändringen inträffar, 
dvs. språket, också förändras och förbättras. När språket används för gemen-
sam konstruktiv reflektion, kommer begreppen efterhand att redas ut och 
kompletteras. Språket blir mera ändamålsenligt och entydigt och förmågan att 
skapa gemensam mening ökar (Isaacs 1993; Ford & Ford 1995; Crossan et al. 
1999). Det lokala särspråket30 utvecklas.  

Perrow (1986) lyfter fram särspråket som ett effektivt styrmedel och kallar det 
för tredje ordningens styrning. Styrning av första ordningen motsvaras av över-
vakning och ordergivning i direkt mening. Till styrning av andra ordningen räk-
nas formella program, regler och rutiner. Särspråket, den tredje ordningens 
styrning, är effektivt genom dess förmåga att mera precist beskriva och värdera 
situationer och problem i en organisation. Medan styrning genom övervakning 
och ordergivning är avsedd att i direkt mening styra medarbetarnas handlingar, 
är det i första hand tanken som styrs genom det lokala särspråket (ibid.). Kart-
läggningen av processer genererar dokument som kan tillämpas för andra ord-
ningens styrning. Mitt intresse är emellertid styrning av tredje ordningen i form 
av det samtal (den sammantagna interaktion i form av prat, skrivande, och mo-
dellering) som uppstår mellan medarbetare som själva kartlägger. 

3.6 Sammanfattning 
Vid tjänsteproduktion är produkten och produktionsflödet ofta en immateriell 
artefakt som kan uppfattas mycket olika av olika aktörer. Eftersom det är ovan-
ligt att alla arbetar sida vid sida, så att de naturligt och i realtid kan lära om kol-
legornas arbets- och tänkesätt, är risken stor att tjänstekognitionen formas obe-
roende av den hos andra, och inte blir samstämmig med kollegornas. Utan re-
gelbundna och systematiska samtal om arbetets utförande är verksamheten då 
svår att samordna, risken för misstag är stor.  

Den exposé som i detta kapitel har gjorts över olika metoder för organisatoriska 
samtal, har syftat till att påvisa gemensamma beröringspunkter mellan sådana 
samtalsmetoder och processkartläggning för lokal organisering. Mycket tyder på 
                                                 
30 Språket kan vara mycket specifikt utformat för att fungera i en viss miljö, och på en arbetsplats 
utvecklas ofta ett s.k. lokalt särspråk (Sjöstrand 1973) eller med vad gemene man, i mitt fall med 
Arbetsförmedlingen, skulle kalla byråkratsvenska. 
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att den utveckling och utjämning av tänkesätt som metoderna ger upphov till 
bland chefer, även kan antas inträffa när samtalet sker i form av processkart-
läggning på operativ nivå bland medarbetare. Likheterna mellan processkart-
läggning och den kognitiva modellering som många av metoderna bygger på, 
gör att jag väljer att betrakta dessa metodstyrda gruppsamtal som alternativa 
former av självbeskrivning.  

Forskningen om verksamhetsanknutna samtal kan bidra med kunskaper om vad 
som krävs för att i en personalgrupp skapa ett konstruktivt samtalsklimat, men 
samtalen är inte fokuserade på sådan tankeriktig flödeslogik som här eftersöks.  

Large Group Methods (LGM) är illa utforskat men har en erkänd förmåga att ge-
nom kombinationer av självständiga mindre grupper och handledda storsam-
lingar, utveckla och likarta tänkesätt i större grupper.  

Problem Structuring Methods (PSM), och särskilt Strategic Options Development 
and Analysis (SODA), har ett bättre stöd i litteraturen, har många väl beskrivna 
effekter och är, i likhet med processkartläggning, uppbyggt kring kognitiv mo-
dellering. PSM-metoderna är dock inte avsedda för processkartläggning för lo-
kal organisering. 

Inom forskningen om metodstyrda gruppsamtal är kognitiv modellering en er-
känd metod för att avbilda, förhandla och rekonstruera social verklighet. Med 
sådana metoder kan deltagarna ”se” hur de själva och andra tänker. Då upp-
täcks alternativa synsätt och okända samband, outtalade antaganden blir synliga 
och deltagarna blir, som de upplever det, medvetna, inte bara om andras, utan 
också om sina egna tänkesätt och deras språkliga och kontextberoende kon-
struktion. För att deltagarna ska kunna klargöra sina antaganden, avsikter och 
förväntningar måste de stå fast vid sin åsikt, men också anföra bevis, rannsaka 
sina antaganden och utforska sina känslor. Tänkesättet hos den som blir tillta-
lad, får svara och blir lyssnad på förändras. Interaktionen gör att ett mera 
gemensamt och användbart språk utvecklas, tänkesätten sprids till fler, chansen 
att idéer ska bli verklighet ökar och ökar gör också förmågan till samordning 
och hantering av en turbulent verklighet. Deltagarna blir dessutom benägna att 
ta ansvar eftersom de ”äger” problemet. Sammanfattningsvis har en stor mängd 
argument visat att kognitiv modellering framkallar effekter snarlika dem som 
Weick & Roberts (1993) framhåller som kännetecken på ett ”kollektivt medve-
tande”. Detta stärker det första antagandet i kapitel 1 om att ”vid gemensam processkart-
läggning så fördjupas, breddas och likartas tjänstekognitionen”. 
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Därtill kommer att språket blir mera ändamålsenligt och entydigt och att för-
mågan att skapa gemensam mening ökar (Isaacs 1993; Ford & Ford 1995; Cros-
san et al. 1999). Givet antagande I kan den ökade förmågan att skapa gemen-
sam mening vara ett resultat av de mer gemensamma synsätt som uppstår – 
med gemensamma synsätt går det förstås lättare att komma överens (jfr Ericson 
1998). Detta stärker det andra antagandet i kapitel 1 om att ”likartad tjänstekognition 
underlättar strategisk styrning”. 

När vi så nått fram till vad jag bedömer som självbeskrivningens forsknings-
front, har det blivit dags att formulera syfte och forskningsfrågor. 
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4 Summering, syfte och forskningsfrågor 

Inom den kognitiva organisationsteorin har det uppstått nya insikter om vad 
som förändrar en organisation. Störande är att förändring ofta sker i strid med 
uppgjorda planer på ett tillsynes irrationellt sätt. Ett skäl är den väl dokumente-
rade svårigheten att förmå de anställda att ta till sig ledningens nya tänkesätt.  

De anställda ingår i ett avgränsat, lokalt och unikt, socialt, kognitivt och mång-
dimensionellt nätverk av sociala (och fysiska) relationer. Sådana sociala system 
har sin egen dynamiska logik, en logik som är ojämförbart mera komplex än de 
ofta rudimentära beskrivningar som visas upp i olika nulägesanalyser och för-
ändringsplaner (top-down). Den term som föreslagits för att beteckna de an-
ställdas uppfattningar om denna logik, dvs. enskilda medarbetares uppfattning 
om utförandet av egna arbetsuppgifter, om andras arbetsuppgifter och om 
sambandet dem emellan, är tjänstekognition. Tjänstekognitionen består (enligt 
närmare definition på s 34) dels av systemkompetens (uppfattningar om det 
sociala produktionssystem i vilket aktören ingår) och dels av aktivitetskompe-
tens (uppfattningar om egna arbetsuppgifter). 

En rimlig anledning till forskningens uteblivna framgång med strategisk styr-
ning är att de forskningsmetoder som använts inte har varit speciellt användba-
ra för att fånga den verklighet som förändringen avser. För att förstå hur en 
socialkonstruktionistisk verklighet kan påverkas krävs en mångfacetterad och 
tolkande ansats. Den i huvudsak socio-kognitiva teori som hittills mest använts 
för att dekonstruera och kritisera planerad förändring, torde emellertid även 
kunna användas för att ge förslag till praktiska konstruktiva lösningar. 

Med det socio-kognitiva och immateriellt betingade tjänsteperspektiv som till-
lämpas i denna avhandling är produkten och produktionsflödet att betrakta som 
en immateriell artefakt som kan uppfattas olika av olika aktörer. Ändamålsenliga 
och ansvarsfulla beteenden kräver då att varje aktör har en bred, djup, och med 
andra aktörer rimligt gemensam tjänstekognition. Weick & Roberts (1993) lik-
nar den ideala tjänstekognitionen vid ett kollektivt medvetande. Naturligtvis är 
tjänstekognitionen då fortfarande individuell, men den ingående aktivitets- och 
systemkompetensen är väsentligen mera utvecklad och dessutom mera likartad 
mellan aktörerna. När utvecklade uppfattningar om såväl helhet som delar finns 
hos varje aktör kommer kunskapsmassan att finnas kvar i gruppen, oberoende 
av om någon enskild aktör slutar eller börjar. Produktionsresultaten förväntas 
bli mer stabila när aktörerna har en rik och likartad förståelse för konsekvenser-
na av sitt eget och andras handlande. Eftersom människor gärna värderar så-
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dant som de är förtrogna med, kommer aktörerna då att visa större omtanke 
och utöva mera observant tillsyn över verksamheten. 

Genom metoder för lokal organisering såsom processkartläggning för ständiga 
förbättringar, dvs. genom autonom, gemensam, strukturerad och självinitierad 
förändring (bottom-up), kan aktörernas tänkesätt och beteenden bli alltmer 
kompetenta och samordnade. Ett stort antal väl belagda argument har i de före-
gående kapitlen visat att de erkända effekter som processkartläggning för stän-
diga förbättringar har för förbättrad tillförlitlighet, kan förklaras som en förmå-
ga att utveckla tjänstekognitionen mot ett ”kollektivt medvetande”.  

Strategisk styrning kan med nämnda tjänsteperspektiv betraktas som en avsiktlig 
överföring av tjänstekognition för förverkligande av organisatorisk design (top-
down). Trots att strategisk styrning av många har avfärdats som en framkomlig 
väg är detta, för AMS och många andra, ett praktiskt problem av dignitet som 
på något sätt måste lösas. Strategisk styrning (top-down) kan dessutom framstå 
som oförenligt med autonom lokal organisering (bottom-up). Den synbara kon-
flikten mellan dessa båda organisatoriska livsbetingelser utgör avhandlingens 
teoretiska och praktiska forskningsproblem: kan de kombineras och fås att 
samverka eller bör de hållas isär? Min bedömning är att en förenad teori för 
dessa båda områden kräver en integration av delar från flera teoretiska fält.  

I kapitel 1 föreslogs en infallsvinkel: Förutom för lokal styrning av produktio-
nen används tjänstekognitionen också för att tolka de praktiska konsekvenserna 
av strategiska direktiv. Om unika, komplexa och oförenliga uppfattningar då 
används så kommer svårligen någon gemensam mening och förändring att 
kunna uppstå (Weick 2001). I den mån processkartläggning kan göra tjänste-
kognitionen mindre disparat, så skulle den strategiska styrningen underlättas. 
Ericson (1998) har i analogi med detta visat att samsyn underlättar implemente-
ring bland mellanchefer, men implikationerna för operativ nivå återstår att ut-
forska.  

Genomgången av befintlig teori om förändringsarbete och kognitiv organisa-
tionsteori i kapitel 1, genererade två antaganden som – trots många ytterligare 
belägg i kapitel 3 – är i stort behov av empirisk belysning och tolkning: 

Antagande I: Vid gemensam processkartläggning så fördjupas, breddas och 
likartas tjänstekognitionen. 

Antagande II: Likartad tjänstekognition underlättar strategisk styrning. 
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Grundläggande för att utforska båda dessa antaganden är att åtgärda den fun-
damentala bristen på empiriska studier av praktiska tillvägagångssätt och fram-
gångsfaktorer för strategisk styrning (Guimaraes & Armstrong 1998; Weick & 
Quinn 1999; Doyle 2002; Burnes 2004). Todnem (2005) menar att det rent av 
saknas en fungerande referensram för organisatorisk förändring. För att bidra 
till en sådan måste förändringsarbete, genom fylliga och longitudinella djupstu-
dier, följas från insidan (Johnson 1987; Pettigrew 1987). Det gäller att komma 
ned på mikronivån för att studera interaktionen mellan olika aktörer och att 
koppla denna interaktion till effekter på makronivån. 

Chefer torde inte bara behöva utveckla sin egen tjänstekognition, utan också ha 
förmågan att, förhoppningsvis karismatiskt, leda ett bredare samtal om verk-
samhetens nuvarande och framtida logik. Anledning finns att fundera över hur 
sådana samtal ska konstrueras och genomföras (jfr Liedtka & Rosenblum 1996; 
Jacobs & Heracleous 2005). Den modell som här ska utprovas är processkart-
läggning för lokal organisering och särskilt med avseende på dess, enligt anta-
gande I, förmåga att fördjupa, bredda och likarta tjänstekognitionen, mot ett 
”kollektivt medvetande”.  

Weick et al. (2005, s 418) efterlyser forskning om hur tänkesätt förändras på 
operativ nivå: kunskapen om utveckling av kollektivt medvetande skulle utveck-
las om fokus försköts från konstruktion och spridning av fördefinierad mening, 
till det kollektiva skapandet av ny mening.  

Det teoriområde ur vilket idén om processkartläggning uppstått, dvs. TQM, är 
starkt präglat av funktionalistiska tänkesätt (Park Dahlgaard 2001; Quist 2003) 
och lider (följaktligen) av en klar brist på understödjande teori (Leonard & 
McAdam 2001). Medan forskningen har varit koncentrerad på att via enkäter 
testa deduktiva hypoteser (Leonard & McAdam 2001), har metodutvecklingen 
drivits intuitivt av praktiker (Krishnan et al. 1993). Här gäller samma förhållan-
de som för tidigare nämnda metodstyrda samtal (se Mingers & Rosenhead 
2004): pragmatiskt utvecklade metoder behöver granskas, systematiseras och 
utvecklas.  

Ser vi till den forskning som gjorts om gemensamt meningsskapande under 
förändringsarbete, så har de samtal som uppkommer vid processkartläggning 
(då projektteam utvecklar nya tjänster) studerats av flera forskare (se bl.a. Gra-
nath et al. 1996; Lindahl 1996; Lind & Seigerroth 2000; Hjalmarsson & Lind 
2004). Några studier av de samtal som uppkommer när operativ personal kartläg-
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ger och beskriver det egna arbetsflödets logik, har jag inte funnit, trots idogt 
sökande i olika databaser.  

Syfte och forskningsfrågor 
Studieobjektet i föreliggande studie är arbetet med självbeskrivning inom Ar-
betsförmedlingen. Självbeskrivning definierar jag som den aktivitet där medar-
betare, under organiserade och metodmässigt styrda former, gemensamt utfor-
mar grafiska eller verbala beskrivningar över sin, mer eller mindre likartade, 
tjänstekognition. Termen har valts därför att samskrivandet antas kunna både 
utveckla och bekräfta den egna identiteten, och skapa en organisatorisk gemen-
skap som höjer arbetets motivation och effektivitet31. 

Studien fokuserar självbeskrivning i form av processkartläggning för lokal orga-
nisering och fenomenet betraktas som ett metodstyrt gruppsamtal (’designed 
conversation’, Eden & Ackermann 1998a, s 63-78). Som nämnts i avsnitt 1.4, 
och som vidare motiveras i avsnitt 15.1, positioneras avhandlingen till forsk-
ningen om tjänsteutveckling inom ämnet företagsekonomi. Bidrag kommer 
också att lämnas till forskningen om kognitiv organisationsteori, organizational 
change och TQM. 

Syftet med studien är dels att förstå hur tjänstekognition påverkas av självbeskrivning, 
dels hur denna påverkan kan bidra till att främja en verksamhets övergripande syfte och 
mål.  

Syftets första led uttrycker ett deskriptivt intresse för självbeskrivningens påver-
kan på tjänstekognition. Vad som konstaterats är att effekterna av självbeskriv-
ning torde vara att aktörernas tjänstekognition därigenom fördjupas, breddas 
och blir mera samstämd (antagande I). Som diskuteras i kapitel 5 är en tolkande 
och teorigenererande ansats som denna, inte särskilt lämpad att belägga sådana 
samband, men kanske kan skeendet indirekt bekräftas genom iakttagelser och 
tolkning? Min första forskningsfråga för arbetet med empirin inom Arbetsför-
medlingen är:  

I Vilka tecken finns på att aktörernas tjänstekognition fördjupas, breddas 
och blir mera samstämd under arbetet med självbeskrivning? 

                                                 
31 I den engelska sammanfattningen (s 341) översätts självbeskrivning med ”self-assessment”. Self-
assessment är också termen för sådan ”självutvärdering” som sker vid arbete enligt olika modeller 
för kundorienterad verksamhetsutveckling (fotnot 16, s 41). Jag anser att self-assessment säger mer 
än alternativet ”self-description” och väljer att betrakta nämnda självutvärdering som en alternativ 
form av självbeskrivning (med delvis andra förutsättningar och syfte). Till skillnad från det närliggan-
de svenska alternativet till självbeskrivning, dvs. självutvärdering, signalerar self-assessment att 
aktiviteten innefattar att beskriva. 
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Eftersom tjänstekognitionen också används för att tolka förändringars inne-
börd, är det förvisso rimligt att det, om den är samstämd, uppstår färre förvir-
rande diskussioner om förändringars innebörd och förmodade konsekvenser. 
Det verkar ändå angeläget att fördjupa tolkningen runt antagande II om att lik-
artad tjänstekognition skulle underlätta strategisk styrning. I min andra forsk-
ningsfråga vill jag vara så vidsynt som möjligt: 

II Vad sker när fördefinierad design möter lokalt enhetlig tjänstekogni-
tion? 

Syftets andra led är mer normativt inriktat på hur självbeskrivning bör utföras 
för att den tjänstekognition som då utvecklas (enligt antagande I), ska stimulera 
lokal organisering och samtidigt (enligt antagande II) underlätta strategisk styr-
ning. Indelningen av syftet i ett deskriptivt och ett normativt led uttrycker alltså 
en vilja att försöka överbrygga den synbara dikotomin mellan lokal organisering 
och strategisk styrning. Forskningsproblemet är om de verkligen kan kombine-
ras och fås att samverka eller bör de hållas isär? En förenad teori för lokal orga-
nisering och strategisk styrning torde kräva en sammantagen bild där tjänste-
kognitionen (i linje med tidigare resonemang) utgör en förenande länk mellan 
dessa båda organiseringsmodeller. Den tredje forskningsfrågan binder samman 
de båda leden i syftet. Den är tentativt inriktad på att, med byggstenar både från 
empirin och från litteraturen, försöka föreslå en struktur som underlättar, och 
framförallt möjliggör, såväl lokal organisering som strategisk styrning: 

III Hur skulle självbeskrivning och tjänstekognition kunna bli till ett verk-
tyg respektive en länk för samverkan och samexistens mellan lokal or-
ganisering och strategisk styrning?  

Premissen för övriga forskningsfrågor som mera berör syftets andra led är att 
lokal organisering och strategisk styrning ska stimuleras, samexistera och fak-
tiskt (enligt svaret på fråga III) kan fås att samverka.  

Just samexistensen torde vara en viktig fråga för den lokale (Af-) chefen som är 
medlem i, och länken mellan, chefsgruppen och personalgruppen. Var lojalite-
terna ska ligga hos den som är medlem i två sociala delsystem kan vara ett be-
kymmer. Ska chefen fullt ut dela medarbetarnas tjänstekognition och hur ska 
förhållningssättet, exempelvis i fråga om strategiska direktiv, vara under pågå-
ende självbeskrivning? Självbeskrivning kan ses som ett verktyg för det samta-
lande och samskrivande som kännetecknar TQM. Den framgångsfaktor som då 
ofta framhålls är chefernas engagemang (se exempelvis Kravchuck & Leighton 
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1993; Taylor 1996; Angeli et al. 1998; Motwani 2001; Thiagaragan et al. 2001). 
En förklaring till att många TQM-inspirerade dokumentationsprojekt havererar 
(se Spector & Beer 1994; Jackson 1995) kan alltså vara att chefers handlande 
styrs av tankar som inte är förenliga med självbeskrivning. Den fjärde forsk-
ningsfrågan blir: 

IV Vad bör känneteckna den lokale chefens roll och förhållningssätt under 
arbetet med självbeskrivning?  

Det anses att handledning av gruppsamtal är en krävande uppgift (Bjerlöv 1999; 
Bryson & Anderson 2000; Mingers & Rosenhead 2004) och forskningen om 
handledningens natur, krav och förmågor har varit begränsad. Eftersom meto-
derna vunnit stor spridning, finns emellertid gott om praktiska erfarenheter. I 
akademisk mening saknas ändå kunskap om vad som kännetecknar en god 
handledare (Bryson & Anderson 2000) och särskilt gäller detta processkartlägg-
ning för lokal organisering, speciellt med det perspektiv som här tillämpas 
(Handledning allmänt och för PSM/LGM har beskrivits av Phillips & Phillips 
1993; Bentley 1994; Schwarz 1994; Ackermann 1996; Vennix 1996; Eden & 
Ackermann 1998b; Holman & Devane 1999). Den femte frågan formulerar jag 
så här: 

V Vad kännetecknar god handledning vid processkartläggning? 

Som nämnts är processorientering (och processkartläggning) en av de kanske 
stabilaste (Hellström 2006) och viktigaste (Benner & Tushman 2002) manage-
ment-idéerna sedan 20 år tillbaka som snabbt vunnit mark inom såväl industrin, 
tjänstesektorn som den offentliga sektorn (Gulledge Jr. & Sommer 2002). Som 
också nämnts är sådan kognitiv modellering omtalad för att kunna utveckla och 
göra deltagarnas kognition mera likartad (Schein 1993; Ford & Ford 1995; Eden 
& Ackermann 1998a; van der Heijden & Eden 1998, s 68; Isaacs 1999; Libera-
tore et al. 2000; Lind & Seigerroth 2000; Hjalmarsson & Lind 2004). Process-
kartläggning har dock inte granskats ur detta avseende på operativ nivå. Med 
fokus riktat mot den operativa nivån inom Af blir min sjätte fråga (från syftets 
första, deskriptiva led) och sjunde fråga (från syftets andra, normativa led): 

VI Vad kan sägas specifikt om processkartläggningens förmåga att utveckla 
tjänstekognition? 

VII Hur uppnås goda resultat vid processkartläggning? 
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På avhandlingens sista sida, i bilaga e, ges en översikt över hur tolkningarna 
utvecklas i framställningen. De runda punkterna visar slutförda delar, exempel-
vis att avhandlingens problemområde slutfördes i föregående kapitel. På samma 
sätt visas att den metodologiska referensramen både påbörjas och färdigställs i 
nästa kapitel. Ramen för empirisk tolkning, som påbörjas i kapitel 6, kommer 
att byggas ut i kapitel 10 – när empirin visat vad som ytterligare krävs. Vad gäll-
er forskningsfrågorna så framgår att den teoretiskt baserade tolkningen av dessa 
grundlades redan i de tre första, och nu passerade, kapitlen – i översikten visas 
hur teorin bakom antagande I & II kommer att åberopas vid senare tolkning av 
forskningsfrågorna I & II. Vad som illustreras med en övergång från ett ljusare 
till ett mörkare fält vid forskningsfråga III, är den gräns mellan syftets första, 
deskriptiva och andra, normativa led som nämnda forskningsfråga, enligt tidiga-
re, är tänkt att överbrygga. De streckade linjerna visar hur resultaten från frågor 
som sluttolkats i tidigare kapitel, förs fram och sammanställs i kapitel 13 (vad 
gäller övergripande orsakssamband) och kapitel 14 (vad gäller praktiska tillväga-
gångssätt). 

För att i nästa del angripa problemet via studier av självbeskrivning på Af, åter-
står att utveckla ett lämpligt verktyg, samt att ange hur detta ska användas. Den 
strategiska styrningens mysterium verkar vara ett metodologiskt problem och 
det gäller att inte hamna i samma återvändsgränd som tycks ha hejdat tidigare 
ansatser (avsnitt 1.3). Vad som redan hävdats är att tolkningsramen ska vara 
socialkonstruktionistisk till sin natur och fungera för tolkning av interaktion 
mellan individer på den organisatoriska mikronivån. Innan tolkningsramen kon-
strueras i kapitel 6 ska jag identifiera en ändamålsenlig metod som är förenlig 
med socialkonstruktionistisk ontologi, samt kombinera, och rättfärdiga denna 
med en adekvat kunskapssyn (epistemologi). 
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5 Metodval och epistemologiska utgångspunkter 

Som konstaterats kan den begränsade teoribildningen om strategisk förändring 
troligen förklaras med att de konkreta forskningsmetoder som använts (ex. kor-
relationer i chefsenkäter) inte överensstämt med forskarnas antaganden om 
möjligheten att vinna kunskap om vad som till stora delar är ett socialt konstru-
erat produktionssystem. För att komma vidare i mitt arbete krävs därför en me-
tod och en kunskapssyn som är förenliga med varandra och med en socialt 
konstruerad verklighet (självbeskrivning på Af). 

Efter att här och var i den tidigare texten ha kritiserat befintlig teori för dess 
funktionalistiska prägel vore det kanske överdrivet att också kritisera dess posi-
tivistiska epistemologi? Givet att studieobjektet bättre förstås med socialkon-
struktionistisk ontologi, måste det dock medföra tydliga epistemologiska konse-
kvenser och åtminstone Styhre (2002) menar att funktionalismens inflytande på 
organisationsteorin inte ska underskattas. Ett problem kan då vara att den epis-
temologi som krävs av en studie som denna kanske inte är allmänt accepterad? 
Vad som oroar är att det exempelvis verkar finnas en mycket lös koppling mel-
lan å ena sidan de uppfattningar som vanligen uttrycks i metodlitteraturen och å 
andra sidan hur tolkande ansatser försvaras och kritiseras (Norén 1995). Alves-
son & Kärreman (2007) menar visserligen att medan normen för akademiska 
framställningar inom samhällsvetenskapen fortfarande – trots årtionden av tung 
kritik – präglas av positivismen, kanske forskarna faktiskt arbetar på annat sätt? 
Men säger det ändå inte en del om de normer efter vilka tolkande ansatser be-
döms? Kanske kan svårigheter möta den som vill kombinera trovärdighet med 
metodologiskt konsistens och uppriktighet? De metoder som krävs för att djup-
tolka en social verklighet kanske inte är fullt ut accepterade? 

I kapitlets första, och epistemologiskt inriktade, avsnitt påpekas att med tolkan-
de ansatser som den i detta arbete, är metoder och empiri snarare till för att 
generera ledtrådar till ny teori än för att belägga samband (Alvesson & Kärreman 
2007). Tolkande metoder är exempelvis inte lämpade för att bevisa att något 
verkligen har implementerats och fått precis de effekter som avsågs. Att ’out-of-
the-box’ uppmäta kausala samband mellan socialt homogen kognition och 
framgångsrik strategisk styrning kan möjligen ske i senare studier (men frågan är 
hur objektiv en sådan mätning skulle kunna vara).  

Vad som eftersträvas i denna studie är ny teori och sådan förståelse som aldrig 
kan komma ur kvantitativa data. Trovärdighet kan då bara mätas i termer av 
den nya mening och aktivitet som resultaten skapar hos andra forskare och hos 
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praktiker (Alvesson & Sköldberg 1994). Vad som avgör trovärdigheten är så-
dant som begreppens upplevda användbarhet, resultatens logiska struktur samt 
dess upplevda rimlighet och konsistens (Alvesson & Kärreman 2007).  

Med detta synsätt hänger alltså mycket av en forskningsrapports nytta och tro-
värdighet på framställningen och det motiverar varför jag i nästa del (kapitel 8) 
ord för ord återger en inspelning av självbeskrivning vid Af (med hjälp av tolk-
ningsramen i kapitel 6 kan läsaren sedan själv bedöma tolkningarnas rimlighet).  

Den del av empirin som återges i avhandlingen är mikrofallet ’Af Kneg’ (kapitel 
8 [inkl ’Af Storstad’, s 171]) inom det övergripande fallet (AMV/AMS, kap 7). 
Därtill kommer den användarvalidering som redovisas i kapitel 9 (samt enkät-
svar från handledare i bilaga d). Den redovisade empirin utgör dock bara en 
liten del av min samlade erfarenhet från långt över tio års rådgivning och prak-
tisk handledning av processkartläggning, främst inom statliga verk och myndig-
heter. Vad som krävs för att förstå förändring är, som tidigare konstaterats, fyl-
liga, longitudinella djupstudier av nästan explorativ karaktär, och i detta fall har 
det åstadkommits genom ett slags ’retrospektiv aktionsforskning’ (Gummesson 
2000) där jag delvis refererar till historiska upplevelser från konsultverksamhe-
ten. Kritiker skulle kunna beskriva detta som ett slags navelskåderi och frågan 
är om sådana data kan vara trovärdiga? 

Exempelvis uppkom grunden för, och uppstarten till, denna avhandling genom 
pusslandet med befintlig teori (kapitel 1 - 3) för att lösa det mysterium som 
blottlades när mina personliga erfarenheter på fältet konfronterades med socio-
kognitiv organisationsteori. Alvesson & Kärreman (2007) bekräftar att empirin 
främst är till för att utsätta etablerad teori för friktion, skapa mysterier och in-
spirera nya tänkesätt. Intressantare än vad data ”faktiskt” visar är hur den sätts 
samman till nya, mera kompletta, rimliga, logiska och trovärdiga resonemang 
(ibid.). Att empiriska ledtrådar, i mitt fall, också kan härledas till min roll som 
konsult, kan i efterhand inordnas under begreppet abduktion så som jag tolkar 
det. Inte heller spelar det någon roll att många ledtrådar identifierades långt in-
nan studien formellt startade.  

Att synliggöra empirin och förklara hur de egna tolkningarna har uppkommit 
kan vara svårt när den empiriska friktionen skapats retrospektivt. I det fall 
framställningen inte blivit fullt logisk kan jag bara hänvisa till min mångåriga 
erfarenhet av processorientering inom statliga verk och myndigheter.  
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Erfarenheterna från konsultrollen är alltså inget jag har försökt avskärma mig 
från i detta arbete. Tvärtom har jag försökt utnyttja mig själv som en distinkt 
resurs i tolkningsarbetet. För att ge läsaren en uppfattning om hur denna resurs 
ser ut, hur mina perspektiv utvecklats och vad jag engagerat mig i under åren, 
ägnas kapitlets andra avsnitt åt att beskriva kunskapsutvecklingen som en snits-
lad bana (Frenckner 1986) från min magisterexamen, via konsultverksamhet, 
licentiatexamen, ny konsultverksamhet och slutligen genom det forskningspro-
jekt som här redovisas. Dessförinnan vill jag närmare beskriva de epistemolo-
giska överväganden som gjorts. 

5.1 Att bidra till kunskapens ö 
Den uppfattning som jag mött i både grundutbildning och forskarutbildning 
om forskningens tågordning är att forskaren, utifrån befintlig teori, isolerar ett 
antal obesvarade frågor, inhämtar empiri om frågorna med en på förhand vald 
metod (metoder), och avslutningsvis analyserar och tolkar den insamlade empi-
rin med hjälp av de valda teoretiska verktygen. Målet är publicerade resultat, 
gärna i internationella journaler.  

Denna uppfattning innefattar enligt mitt förmenande väsentliga logiska brister 
och är i hög grad oförenlig med den huvudfåra jag ansluter mig till inom meto-
dologisk litteratur. Bristerna kan delvis förklaras med att uppfattningen förmed-
lats av olika personer och inte är hänförlig till en och samma epistemologiska 
diskurs. För att något beskriva de uppfattningar som kan möta den som vill 
förena praktiska erfarenheter med forskning, använder jag metaforen om en 
kunskapsö: 

Öarna av befintlig vetenskaplig kunskap ska utökas, men ambitionen är oftast 
bara med några stenar åt gången. Stenarna bör placeras i omedelbar anslutning 
till de tidigare så att inga (kunskaps-) luckor uppstår. Forskarna lämnar bara sin 
ö för att inhämta stenar vars placering är bestämd på förhand via de frågor som 
uppkommit på ön. 

Trots en kumulativ tradition präglas kunskapsön också av vad som framstår 
som postmoderna ideal. Som doktorand lär man sig att infödda öbor (förmod-
ligen mest de organisationsteoretiska yrkesmän som satt en ära i att dekonstrue-
ra praktikernas ambitioner?) misstror nyanlända med kunskaper om verklighe-
ten bortom ön. Integrationen inriktas därför på avståndstagande till praktisk 
erfarenhet och stora ansträngningar görs för att utradera den naiva normativitet 
som anses prägla inflyttade landkrabbor. De som före immigrationen, likt mig, 
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rest runt och planlöst samlat till en egen liten kobbe, lär sig att det inte lönar sig. 
Stenar från alltför avlägsna platser platsar inte i resonemangen och man måste 
alltid utgå från ön för att hämta nya.  

Denna form av inkrementell och höggradigt närsynt kunskapsutveckling utgör 
en omfattande och i mitt tycke berättigad del av all samhällsforskning. Men en 
alltför strikt tillämpning skulle också vara begränsande för kunskapsutveckling-
en. Det blir då exempelvis svårt att finna nya vägar ut ur den funktionalistiska 
återvändsgränd som forskningen om strategisk styrning verkar ha hamnat i.  

Att delvis använda egna historiska erfarenheter som underlag för forskning är 
kanske inte självklart för alla och naturligtvis är det viktigt att vetenskaplig teori 
särskiljs från personlig handlingsteori (jfr Argyris & Schön 1978) och att mana-
gementlitteratur inte förväxlas med forskningsrapporter. Här har jag ingen mot-
sättning mot gängse ideal. Att vetenskaplig teori ska vara mänsklighetens kvali-
tetssäkrade kunskapsbank för såväl praktisk tillämpning som för fortsatt forsk-
ning framstår som rimligt och naturligtvis kan enskilda individers sammanställ-
ningar av självupplevda erfarenheter inte godtas utan något slags vetenskapliga 
krav. Frågan är bara vilka dessa krav ska vara. Jag motsätter mig ”öbornas” 
dogmatiska inställning att iakttagelser automatiskt ska förkastas bara för att de 
inte inhämtats i vetenskapligt syfte och med en i förväg bestämd och korrekt 
utförd vetenskaplig metod:  

The difference between the particularistic, routine, normative data we all garner in 
our everyday lives and scientific data is that the latter is produced by a methodology 
(Glaser 2004). 

Att systematisera självupplevda erfarenheter, och att göra detta med så lite för-
förståelse som möjligt, är själva grunden för ”ortodox” Grounded Theory (Gla-
ser & Strauss 1967). Jag konstaterar dock att metoden (som kanske är den mest 
refererade inom samhällsforskningen) har mycket gemensamt med den reflekte-
rande praktikerns försök att förstå sin omvärld. Utmärkande för metoden är att 
utan hänsyn till befintlig teori, insupa all data, klara ut hur informationen hänger 
ihop, för att avslutningsvis konceptualisera iakttagelserna till ny teori. Resultaten 
anses kunna försämras av tidigare intryck från kunskapsön, stenarna av kunskap 
kan väljas efter behag och det är närmast en fördel om resultatet blir till en egen 
liten kobbe utanför ön. Ortodox Grounded Theory uppfyller uppenbart inte 
öbornas krav på god samhällsvetenskaplig forskning – inte för att resultatet av 
sådan forskning är dåligt, utan för att det framkommit på fel sätt. Detta är ett 
tänkbart skäl till varför många gjort våld på det ursprungliga konceptet för 
grundad teori (se Glaser 2004). Ett andra tänkbart skäl är det motsägelsefulla 
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förhållandet att metoden ändå verkar inge sådan trovärdighet att den hör till de 
mest refererade när det gäller forskningsmässiga ansatser.  

Frågan är hur den reflekterande praktikerns erfarenhetsbaserade handlingsteori 
egentligen skiljer sig från samhällsforskarens förförståelse och konceptualisera-
de iakttagelser? Mänsklig ”ovetenskaplig” erfarenhet påverkar all forskning och 
det är oundvikligt att forskarens uppfattning om studieobjektet och dess kon-
text avgör de kognitiva ramar inom vilka tolkning kan ske. Forskaren kan vilse-
ledas av förutfattade meningar, eller motsatsen: ledas till poängrika tolkningar 
via sin goda förförståelse. Inom den tolkande forskningstraditionen har det där-
för utvecklats ett dialektiskt förhållande till forskarens personliga erfarenhet. 
Med medvetenhet om risken att vilseledas, strävar forskaren inte efter att 
reducera sin förförståelse utan efter att sammansmälta denna med textens32 
strukturer av mening (Norén 1995, s 35). För att utveckla förståelsen för 
studieobjektets tjänstekognition och för hur tänkesätten förändras, är det viktigt 
att fokusera den beforskades utgångspunkter och hur dennes värld är konstrue-
rad (Smircich 1983b; Weber 1983). Det gäller att ”ställa sig i den andres skor” 
(Lantz 1993, s 121) och inom etnografin anses detta förutsätta en lång tids fy-
sisk vistelse i empirin (van Maanen 1988; Rosen 1991). Etnograferna tar dock 
för givet att denna förståelse införskaffas i vetenskapligt syfte. Jag kan ändå inte 
se vad som egentligen skiljer den kunskap som utvecklas av etnografen, från 
den kunskap som utvecklas av den reflekterande praktikern? Tvärtom menar jag 
att en alltför kritisk hållning till praktisk erfarenhet kan hindra viktig kunskap att 
utvecklas. 

En strikt tillämpning av nämnda kvalitetskrav skulle innebära att trovärdiga 
resultat bara kunde produceras med en erkänd vetenskaplig metod och att en 
sammanställning av självupplevda erfarenheter inte skulle kunna godtas. Her-
meneutisk forskning kräver förförståelse så att forskaren förstår problemet, 
men samtidigt får förförståelsen inte vara större än att forskaren kan frias från 
misstanke om att förutfattad mening påverkat resultatet. Att ha en kritisk in-
ställning till egna uppfattningar är en sak, men för att vara så ”lagom” som legi-

                                                 
32 Morgan (1980) menar att metaforen text är central för den hermeneutiska inriktningen inom orga-
nisationsteorin. Traditionellt har hermeneutikern studerat utvalda bibeltexter och försökt förstå dessa 
delar i relation till hela Bibeln och ytterst till hela det sociala sammanhang inom vilket texten skrevs. 
Begreppet text har i nutida företagsekonomisk forskning givits en vidare innebörd. Mänskliga hand-
lingar kan ses som en text som i sin tur kan tolkas. Texten kan enligt Manning (1979) ses som ett 
verktyg med vars hjälp forskaren kan avbilda en yttre verklighet. Manning ser texten som en direkt 
avspegling av aktörernas verklighet, medan Morgan mer försiktigt menar att den kan betraktas som 
en liknelse av verkligheten (en metafor). T ex är det möjligt att ”läsa” socialt handlande som vore det 
en text. Forskaren kan också skapa texter när sådana inte finns eller inte är kompletta nog att medge 
olika typer av tolkningar.  
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timiteten kräver, förväntas forskaren inneha en (övermänsklig) förmåga att skil-
ja på egen förförståelse och förutfattad mening. Resultaten torde dock vara vik-
tigare än det sätt på vilket de framkommit och frågan är i vilken mån rädslan för 
betydande förförståelse är förenligt med tolkande forskning? 

Inom tolkande samhällsforskning är studieobjektet en föränderlig och subjek-
tivt uttolkad, mångdimensionell artefakt. Forskaren är en social aktör som iakt-
tar andra sociala aktörers handlingar och meningsutbyte. Uppenbart är att 
forskning som inte ger upphov till nytt meningsutbyte och nya handlingar, inte 
skapar något värde. Forskning som ger upphov till intensivt meningsutbyte och 
många nya handlingar förändrar (den sociala) världen. Forskningen skapar vär-
de när den producerar sådan ny mening som uppfattas som användbar av prak-
tiker och andra forskare (Dahlbom 2003).  

Resonemanget i föregående stycke får viktiga epistemologiska konsekvenser för 
mitt problemområde. Som nämndes inledningsvis verkar många forskare ha 
gett upp hoppet om ett proaktivt strategiskt ledarskap för att istället desillusio-
nerat medge att skeendet i den praktiska verkligheten, på väsentliga punkter är 
oförutsägbart, ostrukturerat och självgående. Den (inom postmodernismen 
upphöjda) deskriptiva samhällsforskningen betraktar skeenden från sidan och 
torde, för att vara trogen sitt ideal, egentligen bara kunna uttala sig om hur nå-
got en gång var i en specifik kontext. Forskning kan ha ett egenvärde men om 
skeendet inte kan påverkas torde värdet ändå vara begränsat. Många med mig 
vill kunna påverka och då behöver de en metod – och gärna en beprövad sådan. 
Den normativa forskningen föreslår hur världen kan påverkas, under givna pre-
misser, nu och i framtiden och torde därför ha större potential att förändra 
världen (jfr Norling 1989, s 159-160, 2003, s 30-31). När praktisk tillämpning av 
normativ teori misslyckas kan detta vara negativt i det enskilda fallet, men det är 
också ett uttryck för aktivitet. Forskningen har skapat mening, med vilken några 
kanske når framgång och andra inte. Varför misslyckas somliga? Tillämpas teo-
rin under fel premisser? Hur kan teorin utvecklas? Med normativ teori uppstår 
nya frågor, vilket ur ett akademiskt perspektiv torde vara av godo.  

The contribution of social science does not lie in validated knowledge, but rather in 
the suggestion of relationships and connections that had not previously been sus-
pected, relationships that change actions and perspectives (Weick 1989). 

Samhällets föränderlighet och subjektiva natur gör det dock omöjligt och me-
ningslöst att, som inom naturvetenskapen, fastslå ”hur det är”. Att en annan 
forskare, med annan empiri eller andra perspektiv inte kommer till identiska 
resultat är oundvikligt, för att inte säga önskvärt (Alvesson & Kärreman 2007). 
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Verkligheten är mångdimensionell och inte bara kan, utan kommer 
oundvikligen – och för fördjupad förståelse – att uttolkas subjektivt på olika 
sätt. Konceptuellt är detta lätt att förstå. Samtidigt är forskarens drivkraft (i lik-
het med den hos andra sociala varelser) att förstå verklighetens ”faktiska” be-
skaffenhet. Paradoxalt nog är det just tron på det rationellt rätta som ger upp-
hov till det meningsutbyte och de handlingar som gör forskningen meningsfull 
(jfr van der Heijden & Eden 1998, s 62). Trots människans förkärlek för obe-
stridliga fakta, är det ofta förklaringsvärdet som gör att hon ändrar uppfattning 
(Louis 1980; Mandler 1984; Dutton 1993; Orlikowski & Gash 1994; Norling 
2003; Patriotta 2003; Weick et al. 2005) och det är här vi hamnar. Ej trovärdig 
forskning kan i någon mån föranleda aktivitet för att ifrågasätta forskningens 
resultat, men kännetecknande för trovärdig och meningsskapande forskning är 
den mera långlivade mänskliga aktivitet den orsakar. Målet bör därför vara att 
teorin tillmäts något slags praktisk användbarhet inom domänen eller att 
resultaten uppdagar mening utöver den omedelbart evidenta (Alvesson & 
Sköldberg 1994, s 35). Trovärdighet är då snarast en fråga om korrespondens 
med användning. Mindre väsentligt är om denna mening eller upplevda an-
vändbarhet skapats av någon som inte tillämpat en erkänd metod, som inte ut-
gått från ”kunskapens ö” för att inhämta färsk och tidigare otolkad empiri, och 
vars arbete snarast kan liknas vid ett (ovetenskapligt?) pusslande med teori och 
personlig erfarenhet. 

Att tolkande samhällsforskning i allmänhet presenteras som en fullkomligt 
rationell process i tydliga steg kan ibland ha sina fördelar, men riskerar också att 
försena frigörelsen från dess traditionellt positivistiska ideal. Forskare förleds att 
framstå som rationella och tillstår ogärna att tolkning skett innan metodval ens 
övervägts (Alvesson & Kärreman 2007). När forskaren restrospektivt skall 
legitimera ett okonventionellt metodval påstår man sig ofta ha ”inspirerats av” 
olika auktoriteter och vetenskapliga traditioner eller att metoden ”kan liknas 
vid” en mera etablerad sådan (se exempel i Fransson & Quist 1995b). 
Exempelvis uttrycker Glaser (2004, s 2-3) förtvivlan över att ”hans” Grounded 
Theory används för att retoriskt legitimera all slags kvalitativ forskning. Frågan 
är vilken lärdom han dragit av detta?  

5.2 Aktionsforskning 
En auktoritet som jag delvis ”inspirerats av” (jfr föregående stycke) är Evert 
Gummesson som ägnat mycket intresse åt aktionsforskning. Gummesson 
uppmärksammar problemet att djupgående förförståelse och långtgående access 
till unik empiri förkastas med motiveringen att kunskapen inte genererats i ve-
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tenskapligt syfte (2000, s 122). Författaren framhåller att där så är möjligt är ak-
tionsforskning i realtid alltid att föredra. För att tillvarata viktig kunskap måste 
det ibland ändå ske retrospektivt genom ”retrospective action science”. Av ut-
omordentlig betydelse är då att beakta risken för förutfattad mening om objek-
tet. Eftersom människan retrospektivt söker efter mening som förklarar skeen-
den, och som rättfärdigar egna handlingar, bör minnesbilder av historiska hän-
delser alltid betraktas med viss skepsis. Särskilt gäller detta aktionsforskning där 
forskaren är en del av skeendet. När forskningen dessutom sker retrospektivt 
har forskaren och respondenterna haft tillfälle att rekonstruera verkligheten ett 
antal gånger. För att undvika alltför närsynta, friflygande och rättfärdigande 
tolkningar är det viktigt att gjorda observationer relateras till befintlig teori samt 
granskas och stäms av med andra data genom triangulering33 (ibid.).  

Med risk för att författa självupphöjande memoarer vill jag inleda med att berät-
ta något om den förförståelse jag bar med mig in i projektet. Då förförståelse 
bl.a. består av språk, begrepp, uppfattningar och individuella personliga erfa-
renheter och egentligen grundas i allt man tänkt (Gilje & Grimen 1992), kan 
denna vara svår att redovisa. Jag väljer att i enlighet med Larsson (1994) 
deklarera sådana erfarenheter som enligt min bedömning är uppenbart relevanta 
för det som skall tolkas. 

För att anknyta till metaforen om kunskapsön måste jag konstatera att jag sam-
lat alldeles för lite sten för en egen kobbe. Mina stenar passar dessutom in i 
omedelbar anslutning till den beskrivna öns ytterkanter. Innan insamlingen av 
nya stenar var jag boende på ön och hade genom en magisterexamen (och sena-
re en lic.) införskaffat någorlunda kunskap om dess topografi. När jag åkte där-
ifrån hade jag dock inga planer på att återvända. Mitt mål var inte att införskaffa 
vissa stenar för att utvidga särskilda delar av öns ytterkanter. I denna mening 
finns likheter med retrospektiv aktionsforskning.  

Vid min första vistelse på ön hade jag aldrig ens besökt de avlägsna och nyeta-
blerade kognitiva delarna Dock hade jag anat deras existens bortom de huma-
nistiska och kulturorienterade stränder till vilka jag själv försökt att bidra (se 
Fransson & Quist 1995b). Jag lämnade ön för att profitera på att berätta om 
den och inte för att forska. Min berättelse handlade om hur verksamhet av olika 
slag kunde bli mera konkurrenskraftig genom Total Quality Management och 
ständiga förbättringar. Jag framhöll vikten av att ansvar åtföljs av nödvändiga 

                                                 
33 Att med hjälp av olika slags metoder säkrare bestämma ett visst fenomen. Man kan t ex kombinera 
kvalitativa och kvantitativa metoder (Nationalencyklopedin 1998). 
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befogenheter och att medarbetare inte ska tvingas att lägga huvudet på hyllan 
när de går till jobbet (se Fransson & Quist 1993, 1995a; Edvardsson et al. 
1997). De projekt jag initierade innefattade vanligen så mycket personal som 
uppdragsgivaren kunde förmås att avvara. Personalen skulle inte bara ta ansvar 
för arbetet utan också för dess utveckling. Detta kunde ta sig olika former i bör-
jan, men sedan 1997 till dags dato har uppdragen nästan uteslutande handlat om 
processorientering inom statlig förvaltning.  

Uppdragsgivarna har varit många, men några utmärker sig för sin långvarighet 
och omfattning. Under flera år (1997- 2002 och sporadiskt t.o.m. 2005) var jag 
djupt involverad i det projekt inom Ekonomistyrningsverket som Stigendal & 
Johansson (2003) använder som exempel på processkartläggning bottom-up (se 
s 45). En annan långvarig uppdragsgivare som upptog stor del av min tid var 
Naturvårdsverket (2000-2002). Inom Arbetsmarknadsverket var jag intensivt 
verksam mellan januari 2002 och september 2006 (relationen inleddes med det 
möte med ledningsgruppen i Gävleborg som beskrivs i avsnitt 7.3). Som tidiga-
re nämnts har uppdrag utförts på ett stort antal förmedlingar fördelade på åtta 
län. Det är ingen överdrift att jag långt över hundra gånger lett kartläggningen 
av t ex den övergripande processen ”Förmedla arbete”. Till detta kommer kart-
läggningar av diverse delprocesser (metoder) och stödprocesser. Jag tror mig 
vara den i Sverige som tillbringat flest heldagar på flest förmedlingar med mest 
personal samlad för att (med anledning av självbeskrivning) bara prata om deras 
bild av hur arbetet utförs. Till detta kommer uppdrag för olika länsarbetsnämn-
der och för AMS, bl.a. med att utbilda olika stödpersoner. 

Efter att i över tio års tid knappt ha ägnat mig åt annat vågar jag påstå att jag 
har en omfattande erfarenhet av att leda kartläggning av processer och att jag 
under uppdragen inom AMV fått djup kunskap om hur arbetsförmedlare ser på 
sitt arbete. Jag har dessutom haft avsevärt med tid att fundera på meningen med 
de uppdrag jag utfört. Många misstag begicks längs vägen och en förklaring kan 
vara att jag själv inte alltid såg viktiga orsakssamband. Genom ständiga resone-
mang med uppdragsgivare och kollegor, samt genom litteraturstudier, utveckla-
de jag efter hand en egen handlingsteori för min rådgivning (jfr Argyris & Schön 
1978). Med mig har jag också haft en någorlunda tydlig kognitiv karta över den 
organisationsteoretiska kunskapsön. Så fort jag funnit en ny sten, har jag inte 
kunnat låta bli att fundera över hur den kan passa in i landskapet – ett slags 
ständigt pågående aktionsforskning. 
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När jag så småningom återkom till det akademiska landfästet måste jag, på den 
deltid jag hade på universitetet, ägna mig åt verkstadsindustrins tjänstefiering (se 
Fransson 2004). På lediga stunder kunde jag dock botanisera i det övriga orga-
nisationsteoretiska landskapet och fundera över var mina stenar kunde passa. I 
likhet med de ursprungliga principerna bakom Grounded Theory, kunde min 
induktivt genererade (handlings-)teori, härigenom utvecklas med nya data. Teo-
retiska studier varvades med praktisk tillämpning när jag, på min andra deltid-
sysselsättning, lämnade kunskapsön för fortsatta uppdrag inom AMV. När pro-
jektet om verkstadsindustrin var färdigt (formellt med en ekon. lic. 2004) tog jag 
chansen att helt ägna mig åt självbeskrivning på Arbetsförmedlingen, dels i rol-
len som konsult och dels som forskare. Sammantaget har drygt fem år förflutit 
under det att jag växlat mellan studier av allehanda organisationsteori och prak-
tisk tillämpning.  

Min roll inom Af har ofta varit att starta upp kartläggningen på ett kontor, för 
att AMV:s egna (av mig utbildade) handledare sedan skall ta över för att driva 
arbetet vidare. Detta innebär att det vanligen (men inte alltid) var nya männi-
skor jag träffade på nya kontor och på nya orter. Det finns naturligtvis ett värde 
i detta, eftersom jag kunnat se hur verkligheten uppfattas olika, inte bara mellan 
olika individer, utan också mellan olika kontor. Även om deltagarna ofta var 
nya varje gång har samma representanter från Länsarbetsnämnden många gång-
er deltagit vid en hel serie av tillfällen. Dessa personer har fungerat som viktiga 
bollplank som möjliggjort att preliminära tolkningar kunnat både trianguleras 
och valideras.  

Inför detta avhandlingsprojekt var jag således mycket långt från det slags tabula 
rasa som Glaser och Strauss (1967) framhåller som ett ideal. Tvärtom bar jag 
med mig många erfarenheter, utan vilka avhandlingens resultat blivit något helt 
annat. För drygt tio år sedan var jag så gott som okunnig i ämnet. För kanske 
fem år sedan var jag relativt praktiskt erfaren och hade utvecklat en egen teori 
för området. För ca fyra år sedan etablerades ett formellt projekt och ett mera 
systematiskt tillvägagångssätt. Det är inte så enkelt att klara ut när i tiden kun-
skapsutvecklingen för den här studien faktiskt inleddes. 

Valet av empiri var aldrig en besvärlig fråga. Inom AMV och AMS hade jag gott 
om tillfällen och alla de kontaktvägar jag kunde önska mig. En uppriktig be-
skrivning av resultatens tillkomst börjar med konstaterandet att jag är en del av 
studieobjektet. Min ganska så unika förförståelse ger mig möjlighet att se saker 
som andra inte kan se eller har sett. Förförståelsen kan emellertid också ha 
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hindrat mig att se sådant som andra skulle ha sett. Flera års socialisering med 
studieobjektet innebär med all säkerhet att jag alltmer kommit att tänka som 
dem jag studerar. Jag kan ha drabbats av ett slags hemmablindhet som reduce-
rar tolkningsutrymmet. Dessutom var det min steg för steg utarbetade metodik 
för processkartläggning som Af-kontoren använde.  

Sammanfattningsvis finns i arbetet många faror för eget tunnelseende, för 
självbekräftelse och för ej uppmärksammade styrningar. Allt detta är jag medve-
ten om och försöker att motverka. 

Att fånga empiri och tolka 
Många metodologiska problem diskuterades inför detta arbete, men jag bar 
också på många ackumulerade resonemang som jag omgående ville formulera. 
Behovet att skriva av sig var stort och de rationellt motiverade kraven på att 
börja med problem och metodval fick helt enkelt vänta. För att omedelbart 
komma igång med insamlingen av empiri gjordes ändå två saker på mer eller 
mindre intuitiva grunder. Dels skapades en webenkät och dels videofilmades 
pågående självbeskrivning. 

Webenkät  
För webbenkäten kontaktades det sextiotal handledare som jag nyligen utbildat 
för AMS räkning (avsnitt 7.6). De var nu i full färd med att praktisera sina kun-
skaper som stödpersoner i respektive län och min tanke var att ta hjälp av dem 
med insamlingen av empiri. Mer eller mindre intuitivt fick jag för mig att be 
dem att löpande fylla i en webenkät med de erfarenheter de gjorde i samband 
med sina uppdrag att handleda kartläggning ute på landets förmedlingar. Det 
jag bad dem rapportera var ”iakttagelser av hur värderingar och beteenden för-
ändras under arbetet med att kartlägga, beskriva och förbättra en process”. De 
tre frågor som ställdes i enkäten var: 

1. Beskriv din iakttagelse av hur arbetslagets värderingar eller beteenden 
såg ut före arbetet med processkartläggning!  

2. Beskriv din uppfattning om orsaken till att arbetslagets värderingar eller 
beteenden ändrades under arbetet med processkartläggning!  

3. Beskriv din iakttagelse av hur arbetslagets värderingar eller beteenden 
såg ut efter arbetet med processkartläggning! 

De ombads också att ange vilken fas i ”AMS process för att stödja införandet 
av ett processorienterat arbetssätt” (bilaga c) som iakttagelsen rörde. Responsen 
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var först god men aktiviteten avtog också fort. Resultatet blev att tjugo handle-
dare inkom med totalt tjugofem iakttagelser, samtliga från processens första 
delar. Jag bedömde att svaren var för få för att motivera en mera strukturerad 
analys. Då de trots allt innehåller många poänger, valde jag att efter avidentifie-
ring (i något fall angavs ortnamn) bifoga dem i materialet (bilaga d). Jag hänvisar 
också till materialet som stöd för tolkningen i kapitel 12. 

Inspelad självbeskrivning 
Ett tidigt initiativ var också att videofilma pågående självbeskrivning och skälet 
var att jag ville låta läsaren själv uppleva självbeskrivningens dynamik.  

Då mycket fortfarande var oklart vad gäller hur materialet skulle tolkas och an-
vändas så måste alla vägar hållas öppna. De data jag ville registrera utgjordes av 
social interaktion vid självbeskrivning. När flera aktörers samtal ska tolkas och 
transkriberas, kan det vara nödvändigt att följa samtalet visuellt. Videofilmning 
valdes för att ”spara tillfället” och för att hålla alternativen öppna inför kom-
mande tolkning. Valet av studieobjekt föll på dem jag kunde få tillgång till, vil-
ket innebar att närmare fyrtio timmar processkartläggning kom att videofilmas 
vid sju olika tillfällen och med fem olika arbetslag. Ofta vid inspelningen note-
rades tidkoder på bandet där jag uppfattade att spännande skeenden föregick. I 
detta skede var dock uppfattningen om hur materialet skulle användas relativt 
begränsad: kanske skulle jag komma att finna någon metod som gav poängrika 
tolkningar utan att dessa färgats av mina ”förutfattade” uppfattningar?  

De handledare jag följde var relativt orutinerade (vilket på ett oväntat sätt gav 
utrymme för tolkningar om handledarens förhållningssätt). Dessa data komplet-
terades med att det vid ett tillfälle var jag själv som ledde kartläggningen, medan 
AMV:s personal bemannade kameran. Att jag själv är närvarande i rummet (om 
än bara för att samla data) och att föreställningen filmades, kan ha påverkat för-
loppet. Härvidlag var förförståelsen enbart en fördel, eftersom jag tror mig ha 
kunnat se igenom sådana störningar. 

När jag tittat igenom allt material minst en gång (och antecknat de möjliga tolk-
ningar som då uppstod) föll valet på ”Af Kneg” där jag följt både kartläggning 
och skrivande och därför kunde återge en sammanhängande berättelse. Jag ville 
möjliggöra för läsaren att förstå självbeskrivningens sociala dynamik och att 
göra egna tolkningar. Transkriptionen inriktades därför på att förmedla så 
mycket av den verbala interaktionen som möjligt. Medan jag lyssnade och skrev 
påmindes jag ofta om typiska skeenden och mina tolkningar av dessa ville jag då 
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förmedla. Också de anteckningar som gjordes när jag tidigare gick igenom allt 
material innehöll mycket som nu fann sin plats som kursiva kommentarer i tex-
ten. Det inspelade samtalet på Af i Kneg återges i kapitel 8. 

Litteraturstudier 
Efter uppstarten av empiriinsamlingen var det hög tid att mera systematiskt 
scanna av den litteratur som kunde belysa gjorda iakttagelser. En hel del littera-
tur hade jag tidigare tagit del av, annat anvisades av mina handledare och ytterli-
gare material fann jag genom databassökningar med nyckelord som organiza-
tional cognition, organizational design, self-assessment, participatory design, 
implementation, continuous improvements och business process modelling. Jag 
fann ingen anledning att begränsa mig till ett visst forskningsfält, utan valde 
sådan litteratur som jag bedömde kunde förklara det fenomen som skulle stude-
ras. Det visade sig att den befintliga kunskapen om självbeskrivning var högst 
begränsad, å andra sidan fann jag mycket sociologisk och kognitivt inriktad lit-
teratur som kunde förklara gjorda iakttagelser. För att bringa ordning och reda i 
materialet måste jag börja skriva, och efterhand utvecklade sig texten till den 
genomgång som nu finns i kapitel 1 - 3. Många centrala tolkningar uppstod ge-
nom det pusslande med teorifragment som skedde under skrivprocessen. Också 
tolkningsramen i kapitel 6 och 10 är en produkt av nämnda litteraturstudier.  

Empirisk tolkning 
Texten från Kneg (kapitel 8) skulle kunna belysas på ett stort antal sätt. Viktigt 
att begrunda är att komplexiteten endast delvis är möjlig att avbilda och att den 
kognitiva modell vars utveckling jag följer i kapitlet är en avbildning, såsom den 
uppfattas av inblandade aktörer vid ett specifikt tillfälle och ur ett visst perspektiv. 
Tjänstekognition omvandlas ständigt genom kommunikation med andra indivi-
der och genom levda erfarenheter. Kognition kan generellt liknas vid en flod 
som ständigt förnyas av det vatten som passerar. Flodbanken, stora strömvirv-
lar och huvudfåran är dock ofta oförändrade mellan två tillfällen. Beroende på 
vad vi studerar kan vi inte alltid vända tillbaka och pröva ”samma” verklighets-
uppfattning en gång till. Inte heller går det att hävda att den karta som ritas på 
plasten i Kneg överensstämmer särskilt mycket med den tjänstekognition som 
respektive deltagare bar på dagen efter. Med synsättet att dokumentationen vid 
självbeskrivning enbart fungerar som underlag för social konstruktion, är detta 
emellertid oväsentligt. Kartan är då bara avsedd som ett stöd för minnet vid 
fortsatta samtal. Vid upprepad självbeskrivning kommer den alltmer att över-
ensstämma med hur deltagarna tänker, men bara på ett övergripande plan. Del-
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tagarnas verkliga tjänstekognition är väsentligt mera fyllig och komplicerad än 
de huvuddrag (den strömfåra) som avbildas.  

Förvisso kan tolkningen underlättas av den erfarenhet jag har av liknande sam-
tal vid Arbetsförmedlingen, men jag tror mig ändå inte på något djupare plan 
kunna förstå hur aktörerna tänker. Inte heller har jag upplevt det som nödvän-
digt att visa de exakta skillnaderna i kognition före, under och efter självbe-
skrivning. De processkartor som infogats i berättelsen från Kneg är följaktligen 
inte till för något annat än att tydliggöra den synliga delen av förloppet, då akti-
viteten pågick.  

Som redan nämnts började min egentliga tolkning av empirin, dvs. av skeenden 
som det i Kneg, långt innan studien inleddes. Förförståelsen gjorde att få över-
raskningar fanns att finna i insamlad data. Därmed inte sagt att författandet av 
empiriavsnitten har varit oväsentligt för min tolkning. Kanske är det en yrkes-
skada, men lyssnandet på självbeskrivning kan aldrig vara tråkigt (ej heller delta-
gandet). När jag ord för ord tog mig igenom texten väcktes många bortglömda 
aspekter, tankar och idéer till liv. Inspelningarna har påmint mig om det jag an-
nars skulle ha missat, och litteraturen har ofta gett ny innebörd åt gamla iaktta-
gelser. Den främsta basen för omprövning och nytolkning har under projektti-
den varit umgänget med exempelvis Berger & Luckman (1967), Eden & Spen-
der (1998) och Weick (2001). Mina tolkningar och omtolkningar har således i 
huvudsak uppkommit i mötet mellan historiska erfarenheter och socio-kognitiv 
organisationsteori. Arbetssättet påminner på detta sätt om retrospektiv aktions-
forskning. I likhet med principerna bakom Grounded Theory, har litteratur ef-
terhand valts och valts bort efter dess upplevda förmåga att förklara och 
komplettera gjorda iakttagelser.  

Så långt var jag alltså fullt upptagen med att läsa, skriva och samla empiri och 
naturligtvis återkom jag ständigt till frågan om den mera precisa formuleringen 
av mitt syfte och vad detta projekt egentligen skulle kunna bidra med till forsk-
ningen. Eftersom jag ganska långt in i processen inte gjort något egentligt me-
todval, var det med viss förfäran jag konstaterade att resultaten börjat ta form.  

Efterhand uppstod en övertygelse om att varje möjlig analysmetod skulle be-
gränsa mina möjligheter att förmedla den helhet jag tyckte mig ha sett. Hade jag 
valt en strikt metod för att analysera data, möjligen inom diskursanalysen, så 
hade denna kanske kunnat leda mig till tolkningar som annars inte uppkommit. 
Så är det, men med all säkerhet hade den också begränsat synfältet och uteslutit 
många av de tolkningar som redan höll på att utvecklas. Jag förblev aktions-
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forskare, retrospektivt, och valde helt enkelt att fortsätta på den inslagna vägen. 
Min metod blev att skriva, tänka och omformulera utifrån de samlade empiriska 
data jag hade, och smånigom kom jag på så vis också in på de mera handfasta 
tolkningar om självbeskrivningens praktiska villkor som diskuteras i del III. 

Då manuset, efterhand som det utvecklats, både bidragit till att forma och 
representera mina uppfattningar, har det kommit att utgöra mitt viktigaste 
verktyg för tolkning (jfr Norén 1995; Alvesson & Kärreman 2007). Under hela 
skrivförloppet har jag ständigt putsat på och ibland radikalt omformulerat mina 
resonemang. Jag har i medvetandet burit med mig aktuella formuleringar i 
samband med praktisk tillämpning. Det explicita syftet må ha varit ett annat, 
men likt en rättrogen etnograf har jag vistats i empirin i hög omfattning under 
studiens gång. I detta avseende kan det hävdas att jag ägnat mig åt 
aktionsforskning i realtid. Gjorda observationer har ändå (i enlighet med kraven 
på retrospektiv aktionsforskning i Gummesson 2000) relaterats till befintlig teo-
ri och tolkningarna har efterhand triangulerats under pågående uppdrag med 
insiktsfulla praktiker. Därmed tillgodoses också vad Carson & Coviello (1995) 
framhåller som viktigt för en djupare förståelse av TQM, nämligen användandet 
av en integrerad approach som innefattar både forskare och praktiker. 

Validering 
Många gånger tänkte jag att de meningstäta samtal som uppstod när tolkningar-
na triangulerades, vore lika motiverade att återge som den självbeskrivning som 
tidigare transkriberats. Jag kände också behov av att genomföra någon form av 
mera synlig och ordnad validering. Redan inledningsvis i detta kapitel konstate-
rades dock att validering inte är de kvalitativa metodernas styrka och främsta 
syfte. Metoderna är exempelvis inte lämpade för att avgöra att något verkligen 
har implementerats och fått precis de effekter som avsågs, många frågor upp-
står: Vilka kriterier ska gälla? Blev verkligen fler jobb förmedlade på detta sätt 
och kan det då inte bero på något annat? Är det aktörerna som avgör eller är 
det jag som forskare? Den kanske enda framkomliga valideringsvägen är att lita 
på aktörernas uppfattning om metodens nytta (Mingers & Rosenhead 2004). 
Trots bristerna i en sådan ansats så bedömer jag att en återgivning av aktörernas 
upplevelser kan förstärka framställningen. 

När AMS (2007) publicerade en uppföljning av i vilken utsträckning de pro-
cesskartor som utfärdats inom ramen för Af Sverige tillämpades, så visade det 
sig att ett antal kontor påstod sig på något sätt ha använt ”processkartläggning” 
som metod för implementering. Genom vad som av AMS (ibid.) benämns som 
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ett slumpmässigt urval, ombads 102 arbetsförmedlingschefer att svara på en 
webbenkät. Samtliga län blev då representerade och frågorna omfattade fem, av 
vid tillfället totalt 34, processkartlagda metoder. Trots det metodproblem det 
innebär att det inte angavs i enkäten vad som krävs för att en metod ska vara 
implementerad, så tyckte jag det lät intressant att flera angivit att den påstådda 
implementeringen skett med hjälp av processkartläggning. Via ansvarig hand-
läggare på AMS kontaktades cheferna för de tretton kontor som på detta sätt 
implementerat flest (tre respektive fyra) metoder. Tre kontor togs bort därför 
att den nuvarande chefen inte hade egen erfarenhet av processkartläggning eller 
för att den som fyllt i enkäten menat något helt annat än självbeskrivning. Che-
fen i Huddinge var nytillträdd och hade ingen egen erfarenhet från kartlägg-
ningen där, därför kom hans berättelse att handla om den kartläggning som 
skedde när han var chef i Spånga/Tensta. 

De återstående tio cheferna intervjuades. Som stöd för samtalet hade jag ett 
enkelt frågebatteri som inleddes med fem frågor av praktisk natur: 

• Vilka metoder rör det sig om? 
• Vilka andra delar av verksamheten är kartlagd? 
• Antal anställda? 
• Vilka moment ingick, dvs. hur utfördes kartläggningen? 
• Hur många har deltagit och i vilka moment? 

 
När dessa frågor väl hade besvarats hade respondenterna i många fall också 
besvarat flera av de därpå följande: 

• Kartlade ni ett nuläge eller ett önskat läge? 
• I vilket skede beaktade ni AMS metodbeskrivningar? 
• Vad är rätt detaljeringsgrad? 
• Hur ser du på relationen mellan autonomitet och styrning? 
• Kommer du ihåg några aha-upplevelser som du eller gruppen fick när 

processerna kartlades? 
• Hur har ni gjort för att sprida resultatet till dem som ev. inte deltagit? 
• Vad har du tänkt på när du iakttagit handledarens agerande? 
• Hur bör man förhålla sig som chef under pågående kartläggning? 

Så långt som möjligt ville jag fånga respondenternas egna tänkesätt. När ämnet 
är deras egen uppfattning har chefer sällan tunghäfta och många frågor behöv-
de därför inte ställas till alla respondenter. De mindre talträngda cheferna hade 
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ofta mindre utvecklade tänkesätt och resultatet av de följdfrågor som då ställdes 
var därför begränsat. Resultatet av intervjuerna presenteras i kapitel 9. 

Till men för trovärdigheten kan vara att jag i många fall är personligen bekant 
med respondenterna och att jag många gånger utbildat eller själv varit den som 
hjälpt dem igång. Vid intervjutillfället hade det dock i samtliga fall gått något år 
sedan den senaste kontakten och respondenterna hade därför haft god tid på sig 
att väsentligen utveckla och pröva vad jag tidigare förmedlat. Ändå kan det vara 
på sin plats att redovisa dessa relationer.  

I Stockholms län, och följaktligen också på förmedlingarna Spånga-Tensta, Norr-
tälje, Norrmalm, Liljeholmen och Rinkeby, utbildade jag samtliga chefer och introdu-
cerade processkartläggning på varje kontor. På uppdrag av AMS utbildade jag 
den handledare som användes i Vetlanda/Sävsjö. I Helsingborg utgjorde jag under 
1 ½ år den externa hjälp som nämns i intervjun. Chefen i Kävlinge var, under 
den tid jag deltog i Helsingborg, biträdande chef vid ett av de tre kontoren där. 
Personminnet sviker men troligen har jag även, på uppdrag av Lan, utbildat de 
handledare som användes i Kävlinge. Förmodligen har jag också på uppdrag av 
AMS utbildat handledarna i Västerås och Degerfors/Karlskoga. 

5.3 Sammanfattning 
Ansatsen kan beskrivas som en kvalitativt tolkande, socialkonstruktionistiskt 
tvärvetenskaplig, longitudinell aktionsforskning med inriktning på generering 
snarare än på försvar och validering av teori. Bland riskerna med en sådan an-
sats kan nämnas att resultaten kan påverkas av sådant som eget tunnelseende, 
behov av självbekräftelse och av ej uppmärksammade styrningar. Här gäller 
dock att finna nya vägar ut ur den funktionalistiska återvändsgränd som forsk-
ningen om strategisk styrning verkar ha hamnat i. Den socio-kognitiva ontologi 
som tidigare föreslogs har därför i detta kapitel kompletterats med en alternativ 
och följdriktig epistemologi med utrymme för kreativ problemlösning. 

Vad som nu återstår före det utlovade nedslaget i verkligheten på Arbetsför-
medlingen och den självbeskrivning som där ska tolkas (kapitel 8 & 9, efter den 
kontextuella inramningen i kapitel 7), är ett verktyg för denna tolkning, dvs. en 
ram genom vilken tolkningen ska ske. 
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6 Tolkningsram 

Den socialt betingade organisatoriska verkligheten skapas, förändras och upp-
rätthålls genom prat, skrivande, bilder och kulturella uttryck. De uppfattningar 
som därigenom uppstår hos olika individer kan dock vara mer eller mindre 
kompatibla. Självbeskrivning innebär en sådan regelbunden modellering, dis-
kussion och rekapitulation av orsak och verkan som gör att aktörernas tjänste-
kognition blir mera likartad och utvecklas mot ett ”kollektivt medvetande” (an-
tagande I). Enhetligheten kan förklaras av att meningsskapandet vid sådana me-
todstyrda gruppsamtal, under lämpliga omständigheter, kan förväntas ske mera 
intensivt och effektivt än vid mera vardagliga samtalsformer. Likartad tjänste-
kognition möjliggör samordning men, eftersom enhetligheten även kan antas 
underlätta att nå konsensus om förändringars innebörd och konsekvenser så är 
den också att betrakta som en förutsättning för strategisk styrning (antagande 
II). En framkomlig väg mot en förenad teori för lokal organisering och strate-
gisk styrning kan vara att, för det första, finna ut hur tjänstekognition kan göras 
mera likartad och, för det andra, se vad som händer när sådan socialt homogen 
kognition konfronteras med strategiska direktiv. Efter den breda tvärvetenskap-
liga litteraturgenomgången i tidigare kapitel är det dags att precisera verktygen 
med vilka självbeskrivning ska tolkas. 

Vad som måste studeras för att förstå, befästa och detaljera de övergripande 
teoretiska orsakssamband som nämnts ovan (och de implikationer dessa får för 
lokal organisering och strategisk styrning) är interaktionen mellan enskilda indi-
vider på den organisatoriska mikronivån (Johnson 1987; Pettigrew 1987; Weick 
& Quinn 1999; Weick et al. 2005). Som tidigare konststaterats krävs en social-
konstruktionistisk tolkningsram och denna kommer främst att byggas av mikro-
teori från den kognitiva organisationsteorin (meningsskapande och kognitiva 
kartor) men också från sociologin (främst lingvistisk objektivering inom kun-
skapssociologin, se Berger & Luckmann 1967, s 172-173). Teori har i viss mån 
också lånats från symbolinteraktionismen, organisatoriskt lärande och andra 
områden, men för att etikettera ramen väljer jag att beskriva den som ”socio-
kognitiv”.  

Som diskuterades i metodkapitlet följer vetenskapliga framställningar sällan det 
sätt på vilket forskningen bedrivits. Där framhölls också värdet av det iterativa 
arbetssätt, med växelverkan mellan teori och empiri som präglat detta forsk-
ningsprojekt. Vad jag vill åstadkomma är ny teori och som bitar till pusslet an-
vänds såväl befintliga teorifragment som empiriskt material (jfr Glaser & Stra-
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uss 1967; Alvesson & Kärreman 2007). Den tolkningsram som här presenteras 
stämmer med och har varit oumbärlig för den tolkning som placerats senare i 
texten. Därmed inte sagt att tolkningsramen helt och hållet uppkom före all 
tolkning – lika gärna kan det hävdas att ramen är ett resultat av tolkning. Som 
nämndes i metodkapitlet har dryga fem år förflutit under det att jag växlat mel-
lan studier av allehanda organisationsteori och praktisk tillämpning (kapitel 5). I 
den friktion mellan teori och empiri som då uppstod valdes teorifragment ut 
efter dess förmåga att förklara gjorda observationer. Nämnda växelverkan inne-
bär att tolkningsramen delvis är en efterhandskonstruktion, vars placering är till 
för att göra framställningen logisk (motsvarande gäller inte minst för det pussel 
som lagts i kapitel 1 - 3 och som med all säkerhet hade blivit något helt annat 
utan empirisk friktion). Så här långt i texten saknas dock pusselbitar som kan 
vara viktiga för förståelsen av självbeskrivningens natur (främst kapitel 8 och 9) 
och därför väljer jag att utöka tolkningsramen något i kapitel 10 (med teori bl.a. 
om organisatoriskt lärande). Vad som presenteras i detta kapitel är den del av 
tolkningsramen som kan vara viktig för att läsaren själv ska kunna tolka empirin 
i del II. 

Av föregående stycke förstås att svaret på varför viss teori valts ut för att upp-
lyftas till tolkningsram, och varför jag inte varit trogen ett visst forskningsområ-
de, bara är att teorin framstått som meningsfull i jakten på nya vägar för att 
komma förbi forskningsproblemet. Varför annan teori inte valts beror på att 
den inte medfört samma känsla av förståelse (eller att den möjligen gått mig 
förbi).  

I det första avsnittet i detta kapitel används det sociologiska perspektivet för att 
diskutera tjänstekognitionens tillblivelse och hur habitualisering, typifiering, externa-
lisering, objektivering och internalisering leder till att den organisatoriska praktiken 
produceras, reproduceras och förändras. Teoriområdet förser oss med begrepp 
för att förstå och beskriva studieobjektets utveckling. Perspektivet belyser också 
det faktum att det, oavsett självbeskrivning, pågår en ständig förändring av in-
dividernas tjänstekognition. I det andra avsnittet diskuteras kognitiva kartor och 
andra metaforer som kan beskriva tjänstekognition och hur sådan kognition 
används både för att tolka omvärlden (strategiska direktiv), för att utveckla ruti-
ner (vid praktisk tjänsteutveckling genom självbeskrivning) och för att styra 
beteendet i produktionen. I tredje avsnittet berörs hur erfarenheter som inte 
stämmer med kartorna (ecological change) föranleder kreativt skapande (enactment) 
av sådan ny mening som ibland framstår som så rimlig (selection) att kartorna 
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varaktigt förändras (retention). Genom detta förses vi med verktyg för att tolka 
den kommunikativa interaktionen mellan dem som deltar i självbeskrivning.  

Med hjälp av dessa begrepp kommer jag att i avhandlingens andra del försöka 
mig på en preliminär tolkning av den verbala interaktion som uppstår mellan 
medarbetare på Af när de, med anledning av självbeskrivning, förmås att träna 
sina tänkesätt genom att förklara, förstå och skapa gemensam mening om hur 
de arbetar (kapitel 8). Ramen används också i kapitel 9 för att i avsnitt 9.11 tol-
ka chefsintervjuerna och inte minst (efter påbyggnad i kapitel 10) i del III & IV 
där tolkningarna utvecklas och struktureras.  

6.1 Tjänstekognitionens tillblivelse 
Skulle utvecklingen av nya rutiner ske tillsammans med medarbetarna så skulle 
idéer om ny design inte behöva överföras på andra. Sannolikt var det också så 
det började år 1909 då den första arbetsförmedlingen etablerades. Utan att göra 
anspråk på att veta något om hur de första arbetsförmedlingarna inrättades, 
håller jag för osannolikt att det fanns några färdiga rutinbeskrivningar att tilläm-
pa. Det är lätt att föreställa sig hur samtalet den första veckan, den första måna-
den och det första året naturligt kom att fokusera vad som skulle åstadkommas 
och hur uppgiften bäst skulle lösas. Jag föreställer mig ett högt engagemang där 
nya idéer föds, testas och helt eller delvis förkastas. Verksamheten utvecklas i 
takt med att mer och fler framgångsrika angreppssätt identifieras.  

Som tidigare framhållits torde en social ordning (rutiner/processer) som upp-
stått spontant ur ett problem och som man själv varit med om att utveckla, vara 
lätt att förstå och acceptera (jfr Berger & Luckmann 1967, s 80). Någonstans på 
vägen upphörde dock det experimenterande i små steg där implementering inte 
är ett problem och där det snarare var den aktuella än en framtida organisation 
som diskuterades. Chefer och medarbetare tappade makten över de rutiner de 
själva skapat. Vi backar därför tillbaka för att, med hjälp av socialkonstruktio-
nistiska glasögon, försöka förstå vad som hände. 

När en social grupp (likt tankeexemplet med den första Arbetsförmedlingen) 
skapar rutiner för nya uppgifter sker vad Berger & Luckmann (1967) benämner 
habitualisering. Gruppen resonerar och förhandlar till dess att man funnit vad 
som allmänt uppfattas som ett effektivt tillvägagångssätt. Efterhand som ruti-
nerna uppstår, sker en typifiering som innebär att rutinerna namnges och katego-
riseras. Typifieringen innebär att språket utvecklas för att stödja och förenkla 
tillämpningen av de nya rutinerna. Det blir möjligt att prata om rutinerna. Ruti-
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nerna blir formaliserade erfarenheter som kan externaliseras och existera utanför 
de individer som skapade dem. När rutinerna inte längre är knutna till vissa in-
divider, kan en social ordning skapas så att aktörerna upplever att rutinerna exi-
sterar som vore de givna på förhand, rutinerna har blivit objektiverade. De finns 
som styrande för tanke och handling, färdiga att lära in och följa, ungefär som 
reglerna för ett fotbollslag. 

Den objektiva verklighet som aktörerna upplever är en social konstruktion som 
skapats av dem själva (och föregångarna) men som upplevs som högst reell. En 
del glömmer bort att konstruktionen bara är en av flera möjliga i människans 
strävan att konstruera sin verklighet. De sociala konstruktionerna förväxlas 
med, och reifieras (ibid. 1967, s 106) som, ett fysiskt föremål. Men sanningen är 
att de bara finns så länge som de accepteras och används (jfr t ex upplösningen 
av det som tidigare kallades ”östblocket” – hela samhällssystem löstes upp som 
en rök). 

Ett barn föds in i en befintlig social ordning och på motsvarande sätt socialise-
ras en nyanställd arbetsförmedlare in i en befintlig, socialt konstruerad verklig-
het. Den första generationen arbetsförmedlare i mitt exempel var rutinernas 
ursprungliga skapare, men ändå kunde de efterhand uppleva rutinerna som fri-
stående från dem själva. När nyanställda med barnets nyfikenhet lär sig befintli-
ga rutiner sker en internalisering. De handlingsmönster som efterhand lärs in, 
förmedlas av mera erfarna kollegor. I sökandet efter sanningen om hur arbets-
förmedling utförs, tar den nyanställde vetgirigt del av etablerad kunskap. Okun-
skap möjliggör initialt ett prestigelöst mottagande, som gör att förmedlade till-
vägagångssätt tas för givna. Ofta ifrågasätter inte den nyanställde vad som sägs 
utan uppfattar tvetydigheter i rutiner och synsätt som ett utslag av sin egen bris-
tande förståelse. Genom internalisering har den sociala ordningen inom organi-
sationen överförts på en ny individ. I mitt exempel har en ny arbetsförmedlare 
fötts.  

Om rutiner tas för givna som fasta av den nya generation medarbetare som ef-
terhand kommer in, så tappar organisationen i förnyelsekraft. Den djupgående 
förståelsen för varför rutinen utformats på ett visst sätt förloras. Lika sällan som 
ett barn funderar på varför det varje år skall vara ett träd i vardagsrummet den 
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24 december, funderar kanske en nyanställd arbetsförmedlare på varför en ar-
betssökande själv ska skriva in sina grunddata i en kundarbetsplats34.  

När kunskapen om varför går förlorad och bara ett hur återstår, försvinner krea-
tiviteten, rutinen riskerar att tappa i verklighetsförankring och effektivitet. Den 
anställde, som efterhand kommit över den initiala ödmjukheten (motiverad av 
bristande kunskap) upplever kanske rutinen som alltmer meningslös, varpå den 
i trängda lägen kommer att åsidosättas. När detta skett tillräckligt många gånger, 
och efterhand som allt färre känner till varför rutinen ursprungligen uppstod, 
försvinner mönstret och förhoppningsvis sker en förnyad habitualisering: ruti-
ner skapas och cirkeln kan börja om. Ett rutinsammanbrott kan vara positivt 
eftersom vanemässigt beteende ofta är sediment av lösningar på gamla problem 
snarare än lösningar på dem som är för handen (Danielsson 1983). Lika gärna 
kan det vara så att kunskapen om syftet med rutinen helt enkelt förlorats i den 
inväxling av nya medarbetare som sker och att den förlorade rutinen innebär en 
försämring. Konsekvenserna för helheten kan vara dolda för den anställde som 
bara upplever att arbetet blivit mindre omständligt. På så vis kan hjulet ”ned-
finnas” för att senare återkomma som en revolutionerande uppfinning om or-
sakssambanden återigen skulle uppdagas. Vad vi framförallt tar med oss från 
detta avsnitt är hur en ständigt pågående habitualisering, typifiering, externalisering, 
objektivering och internalisering leder till att tjänstekognitionen ständigt produceras, 
reproduceras och förändras (Berger & Luckmann 1967). 

Med exemplet avsågs att också visa hur den ursprungliga förståelsen för kopp-
lingen mellan orsak och verkan inom olika arbetsuppgifter efterhand riskerar att 
bli alltmer grumlig och att utrymme då kan uppstå för disparata tolkningar. Med 
olikartad tjänstekognition blir det sedan allt svårare att skapa konsensus för be-
hovet av en viss förändring. Efterhand som verksamheten växer måste arbets-
uppgifterna delas upp. Ansvaret för utveckling kanske överlåts på någon annan, 
varmed möjligheterna att påverka ännu mer förloras. Problemet är då dubbelt: 
den vars uppgift är att planera vid sidan av verksamheten kommer efterhand att 
tänka alltmer olikt dem som producerar och de som producerar har tappat den 
gemensamma överblick som krävs för lokal organisering och strategisk styrning. 
Resultaten blir sämre och svårare att förbättra. Det har uppstått ett slags kogni-

                                                 
34 Som en första aktivitet skall (enligt AMS) en nyanmäld arbetssökande skriva in vissa uppgifter om 
sig själv i datorn. Uppgifterna hämtas sedan upp av en förmedlare för överföring i AMVs informa-
tionssystem. Eftersom de uppgifter som de sökande skriver inte alltid är av god kvalitet upplever 
många förmedlare att förfarandet skapar merarbete. Det ursprungliga syftet är kanske oklart men 
måste inte ha varit att underlätta för förmedlaren. När den sökande skriver in sig, lär den sig samti-
digt att hitta i kundarbetsplatsen, vilket underlättare senare aktiviteter. Att en sökande inte klarar att 
själv skriva in sig är samtidigt en signal om att denne kan behöva fördjupat stöd i senare aktiviteter. 
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tiva barriärer inom vad som, ur styrnings- och effektivitetshänseende, borde 
vara ett och samma sociala system. Därmed är vi tillfälligt tillbaka på den över-
gripande nivån och till frågan om hur lokal organisering och strategisk styrning 
ska kunna kombineras och fås att samverka.  

För att återgå till mikronivån, och snart komma in på hur meningsskapande 
förändrar tänkesätt, är nu frågan hur kognitiva kartor och andra metaforer kan 
hjälpa oss att förstå (befintlig) mänsklig erfarenhet.  

6.2 Tjänstekognition som kartor 
Den erfarenhet en människa samlar på sig under sin levnad är otillräcklig för att 
förklara verklighetens hela komplexitet, men kan ändå vara mycket stor. Själv 
bär jag t ex på uppfattningar om hur geografin såg ut på en semesterort som jag 
besökte för tio år sedan, hur det kändes att inte kunna hemläxan vid ett förhör i 
grundskolan för 25 år sedan och hur motorfästet var konstruerat på en bil som 
jag sålde för 20 år sedan. Datamängden människan samlar på sig under en livs-
längd är oöverskådligt stor och förmågan att minnas rätt saker vid rätt tillfälle 
imponerar. Den som råkar återkomma till den semesterort som besökts för 
många år sedan, kan ha god nytta av minnet för att orientera sig. Kommer man 
till en ny semesterort, har man nytta av aggregerad kunskap om hur det brukar 
vara på semesterorter. Kunskap (ex hur man finner vägen) kategoriseras för 
generell tillämpning på en viss typ av situationer (ex semester utomlands). För 
att förstå sådana kluster och nätverk av gjorda erfarenheter används ofta meta-
forerna kognitiva schemata eller kognitiva kartor.  

En tidig och träffsäker tillämpning av begreppet kognitiv karta finns hos Tol-
man (1948) som fann att råttor kunde utveckla en mental bild för att hitta i en 
labyrint. En karta kan vara användbar för att hitta i en labyrint, men termen 
kognitivt schema kanske fungerar bättre för att beteckna kunskap om hur en 
arbetsförmedlare kan bete sig för att bemöta en arbetssökande? Ur metaforen 
kognitiv karta har uppstått ett antal undergrupper för specifika sammanhang 
och ett exempel är begreppet ”sociala scheman” för sociala situationer (Taylor 
& Crocker 1981; Fiske & Taylor 1984; Gioia & Poole 1984; Lord & Foti 1986). 
Sociala scheman är tillämpliga i en specifik social situation, ex när en arbetsför-
medlare och en arbetssökande träffas på Arbetsförmedlingen, men inte i en 
annan, ex om samma personer träffas på krogen (Taylor & Crocker 1981). Soci-
ala scheman har i sin tur brutits ned i ytterligare undergrupper såsom händelse-
scheman (scripts), personscheman, självscheman, sammansatta situations-
scheman och rollscheman (Taylor & Crocker 1981; Fiske & Taylor 1984; Lord 
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& Foti 1986). Hierarkin och inbördes relationer mellan olika kognitiva kartor 
och scheman är komplicerad och vildvuxen, men jag har valt ut några typer av 
särskilt intresse för den här studien. 

För att beskriva uppfattningar i organisationer, t ex om hur arbete skall utföras, 
använder Argyris & Schön (1978) begreppet ”organizational maps”. Sådana 
kartor motsvaras ofta av, men överensstämmer inte alltid med, formella doku-
ment såsom processbeskrivningar och organisationsscheman. Organizational maps 
kan också avse mer inofficiella strukturer såsom informell organisation och 
uppfattningar om vad som kännetecknar ett gott ledarskap. En viktig distink-
tion är att dessa kartor är skapade av och gemensamma för en grupp individer 
(ibid.). I mitt fall är organizational maps alltså inte unika för varje handläggare 
på Af utan motsvarar tjänstekognition som väsentligen delas av en grupp hand-
läggare eller av all personal på kontoret. När föreställningarna är delade (likarta-
de), kan verksamhet samordnas. Samordningsmekanismen är de handlingar och 
samtal som efterhand externaliserar och därmed befäster subjektiva föreställ-
ningar om arbete, verksamhet, framtid etc. till lokala organiseringsteorier (Hellgren 
& Löwstedt 1997, s 48).  

Ytterligare en dimension för indelning av kognitiva kartor är detaljeringsgraden. 
Enkla kartor, s.k. ”strip maps” kan liknas vid köranvisningar eller vägkartor: 
man tar sig till målet om kartan stämmer med verkligheten. Möter man ovänta-
de hinder längs vägen blir det dock stopp. Med mer informationstäta kartor 
(Fiol & Huff 1992 använder begreppet ”context maps”), blir det möjligt att ana-
lysera ett problem och reflektera över alternativa lösningar. En processkarta 
framstår inte som särskilt informationstät (se bilaga a), men här gäller att inte 
förväxla kartan med det territorium den avbildar. För att aktörernas tjänstekog-
nition skall utvecklas så att den sammantaget kan liknas vid ett kollektivt med-
vetande (s 32), så måste självbeskrivning frambringa mera komplexa och sam-
manlänkade tankestrukturer än vad som kan framgå av den färdiga texten eller 
kartan. 

En av undergrupperna till tidigare nämnda sociala scheman är händelsesche-
man. Dessa används för väl invanda situationer. Så länge händelseförloppet 
följer schemat är allt väl. Bara en begränsad del av hjärnans processorkraft åtgår 
då för att bevaka förloppet och utföra nödvändiga handlingar. Så länge trafiken 
flyter är det exempelvis ingen konst att avhandla ett komplicerat ärende i mobil-
telefonen, samtidigt som man kör bil. Metaforen händelseschema kopplar kog-
nitiva kartor till handling och har därför ett särskilt värde för att förstå organisa-
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torisk förändring (Gioia & Poole 1984). Händelsescheman har både en kognitiv 
och en handlingsrelaterad dimension. De kan användas för att förstå en händel-
se, men också som vägledning till handling i den situation som händelsen ger 
upphov till (Gioia & Mantz 1985). Eftersom de är kopplade till individers hand-
lingar (operativt arbete) men samtidigt används för att förstå olika händelser 
(strategisk styrning), finns tydliga likheter med vad jag valt att kalla för tjänste-
kognition. 

En vinst med händelsescheman (tjänstekognition) är att de fungerar som ett 
filter mot omvärlden: de gör oss uppmärksamma på tvetydigheter samtidigt 
som de filtrerar bort ovidkommande information. Omvänt innebär detta att en 
händelse bara kan förstås, direkt och okomplicerat, i den mån den kan placeras 
in i den befintliga schemastrukturen (Sanford 1987, s 100). När händelseförlop-
pet plötsligt avviker från det vanliga, eller om man är oerfaren och händelse-
schemat inte är så detaljerat, åtgår väsentligt mer tankearbete. Mer eller mindre 
medvetet frågar man sig hur denna händelse passar in i det aktuella händelse-
schemat? Denna ’fråga’ (’sign’ Morgan et al. 1983; eller ’stimuli’ Fiske & Taylor 
1984; Markus & Zajonc 1985; ’cue’ Weick 1995; ’stickreplik’ Czarniawska 1999) 
ger anledning att försöka skapa sådan ny mening som kan förbättra våra befint-
liga kognitiva kartor och förklaringsmodeller. Varför inträffar denna händelse? 
Varför passar den inte in i schemat? Är det fel på schemat eller har jag uppfattat 
händelsen fel? Avvikelser föranleder att uppfattningar formas, prövas och om-
formas (Weick 1979; Louis 1980; Mandler 1984; Dutton 1993; Orlikowski & 
Gash 1994; Norling 2003; Patriotta 2003). Ny mening skapas som förhopp-
ningsvis ger fylligare och mera rättvisande kartor med större förmåga att guida 
individen i det sociala systemet. Teori om hur detta, mera detaljerat, kan tänkas 
gå till, utgör sista delen i den tolkningsram som här utvecklas. 

6.3 När kartan inte stämmer med verkligheten 
Tjänstekognitionen formas förvisso genom interaktion också med den fysiska 
verkligheten, men särskilt vid immateriell produktion torde interaktionen med 
aktörer, och kanske främst samtalen med arbetskamrater och kunder, vara av 
störst betydelse. Det verktyg som används är språket som genom historisk typi-
fiering byggts upp av symboler som motsvarar kända företeelser eller kategorier 
av kända företeelser (vi pratar även via miner, gester, tecken – via det vi kallar 
kroppsspråket). Talet förmedlar en serie av tecken och symboler som i sin tur 
skapar mening hos mottagaren (Hewitt 2003).  
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Meningsskapande har blivit det område som kommit att dominera organisa-
tionsteorin när det gäller att förstå hur aktörer i organisationer kognitivt hante-
rar en händelse. Den mest namnkunnige forskaren inom området torde vara 
Karl E. Weick som ser organisationer som samlingar av människor som försö-
ker tillskriva både kända och oväntade upplevelser en mening (2001, s 5).  

Förändringar i omvärlden (ecological change) orsakar reaktioner i ord och 
handling (enactment [gestaltning]) som i sin tur utgör förändringar i omvärlden 
för andra aktörer. Vi kan alltså förvänta oss att den personal som deltar i själv-
beskrivning kommer att reagera på anomalier i relation till den egna tjänstekog-
nitionen. Dessa reaktioner kan uppfattas av kollegorna som nya anomalier, vil-
ket i sin tur ger upphov till nya reaktioner. Mellan aktiviteterna ecological 
change (förändringar i omvärlden) och enactment (ageran-
de/uppträdande/gestaltning) finns ett ömsesidigt beroende som resulterar i att 
den rådande uppfattningen om verkligheten utmanas. Weick (1979, s 132) be-
skriver detta med dubbelriktade pilar mellan de båda aktiviteterna (figur 6).  

Samspelet mellan enactment och ecological change genererar ett slags rådata 
(Weick 2001, s 192) utan given mening som måste förädlas för att omvandlas 
till användbar information. I syfte att skapa en gemensam valuta för kommuni-
kativt utbyte (Chia 2000, s 517) noterar (noticing) deltagarna och etiketterar (d.v.s. 
lyfter fram och uppmärksammar sig själva och andra; bracketing), på tvetydig-
heter och avvikelser från det normala (Weick 2001, s 193).  

Figur 6: Händelsekedjan Ecologigal change – Enactment – Selection – Retention (anpas-
sad efter Weick 1979, s 133; efter Jennings & Greenwood 2003, s 202; hämtad från Weick 
et al. 2005).  
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Identifieringen av rådata ur det okontrollerade flödet av gjorda erfarenheter 
måste ske med stor hastighet, varför urvalet blir grovt (Chia 2000, s 517). Råda-
tan saknar given mening men är förädlad såtillvida att den valts ut för att dess 
mening kan vara tvetydig − det är inte självklart vilken mening den kan behöva 
tilldelas. 

I den efterkommande fasen ”selection” (figur 6) skapas mening för vissa av de 
iakttagna och etiketterade fenomenen. Men inte heller under fasen selection 
fastställs fenomenets slutliga35 mening. Snarare är det så att antalet möjliga in-
nebörder reduceras. När tid för eftertanke ges, begrundas rådatan med ledning 
av tillgängliga kognitiva kartor. Det meningsskapande som sker, sker alltså ret-
rospektivt: vi handlar först och tänker sedan (jfr Mead 1972, s 173-178, och 
dialogen mellan det han kallar ”I” och ”Me”). 

Kognitiva kartor används för att retrospektivt isolera frågor, men också för att 
pröva rimligheten i olika innebörder. För att reducera mängden alternativa bety-
delser formuleras alternativa berättelser som summerar hur fenomenet passar in 
i befintliga tankestrukturer. Formulerandet sker enskilt men framförallt i dialog 
med andra (Weick 2001; Weick et al. 2005). Vid besöket i Kneg kan vi förvänta 
oss att deltagarna kommer att vilja pröva den bild och den text som framkom-
mer genom att försöka falsifiera den med exempel från ”verkligheten”. Stor 
möda kan komma att läggas på att diskutera mer eller mindre sällsynta avvikel-
ser från huvudspåret.  

Weick (2001, s 189) beskriver selection som att grammattiskt analysera texten 
av obearbetad rådata. Genom att punktera texten och ta ut satsdelarna blir det 
möjligt att identifiera deras inbördes samband. När flödet av erfarenheter, ge-
nom punktering, delats upp i identifierbara, namngivna och förståeliga delar blir 
det möjligt att söka efter samband (jfr orsakskartor och kognitiv modellering) 
eller andra relationer delarna emellan. Orden får en ny innebörd, sätts samman 
till nya meningar som tillsammans formar en ny berättelse. Selection handlar 
om att söka svar på frågan ”what’s the story here?” 

Framgångsrikt meningsskapande resulterar i berättelser som framstår som rim-
liga för att knyta ihop nyvunna erfarenheter, nutid, med förflutna sammanhang, 
dåtid (Weick 2001, s 305). Urvalskriteriet rimlighet (plausibility) gynnar förklar-
ingar som: passar in i det lokala sammanhanget (Weick et al. 2005), passar in i 

                                                 
35 Någon slutlig, definitiv och oomkullrunkelig verklighet är f.ö. inte relevant i socialkonstruktionistiska 
sammanhang. Som i fråga om all social konstruktion är ett fenomens mening (d.v.s. verkligheten) 
utsatt för ständig omprövning och utveckling. 
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det aktuella diskussionsklimatet, stämmer med andra data, understödjer pågå-
ende projekt, minskar tvetydighet, stärker andra, näraliggande, uppgifters tro-
värdighet (provide an aura of accuracy) och som erbjuder en tilltalande framtid 
(Mills 2003, s 169-173; refererad i Weick et al. 2005).  

Genom enactment (gestaltning) har rådata som uppstått genom selection tillskrivits 
mening och på så vis omvandlats till information. Aktörerna har skapat en ny 
social miljö (enacted environment) som de nu är bekanta med och känner att de 
förstår, åtminstone för tillfället. Informationen framstod som meningsfull i det 
ögonblick den skapades, men hur länge skall den överleva? Uppfattas den som 
så meningsfull att den skall lagras i minnet? Ska den tillåtas att mera långvarigt 
förändra eller fördjupa aktörernas befintliga tjänstekognition? Kommer den att 
påverka framtida beteende? Det här är viktiga frågor vid analysen av Af Kneg. 

Under retentionsfasen36 (figur 6) reorganiseras strukturen i de kognitiva kartorna 
så att nya berättelser kan inordnas. Den utvalda berättelsen är rimlig, men pre-
liminär. För att testa dess trovärdighet knyts den samman med tidigare erfaren-
heter (d.v.s. med relevanta befintliga kognitiva kartor) samt prövas med avseen-
de på dess förklaringsvärde och förmåga att vägleda fortsatt handling.  

I termer av organisation innebär detta att verksamheten reorganiseras, d.v.s. att 
nya beteenden etableras och prövas. De förklarande berättelserna bollas tillbaka 
till ”frågeställaren”, d.v.s. till den sociala miljö där de efterfrågades. Deltagarna 
organiserar sina intryck för att förstå det som annars vore kaos och agerar för 
att skapa ordning. Ny ordning uppstår, tillfälligt eller mera permanent, allt bero-
ende på hållbarheten i den mening som uppstår vid återförandet. 

6.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har teorierna om lingvistisk objektifiering (habitualisering, typifiering, 
externalisering, objektivering och internalisering), meningsskapande (ecologigal change, 
enactment, selection, retention) samt kognitiva kartor använts för att beskriva hur 
tjänstekognition förändras (eller inte förändras) genom utspel från andra. Vad 
som kan konstateras är att det långt ifrån är självklart vilka utspel (eller påbud 
om förändring) som kommer att leda till förändrad kognition (och beteende). 
Det förefaller svårt att förutse vilken (om ens någon) ny mening som skapas i 
en given situation. Bara genom detta förstås något om de svårigheter som för-
knippas med praktisk organisering och förändring.  
                                                 
36 Retention är en term inom psykologin som avser nervsystemets förmåga att kvarhålla intryck, så 
att dessa kan reproduceras; bevarande av ngt i minnet, hågkomst (SAOB 2005). Här används be-
greppet i enlighet med Weick (1979; 2001; 2005). 
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De begrepp och resonemang som i detta kapitel lyfts fram som hjälpmedel för 
tolkning och analys av självbeskrivning, ska i nästa del (mest explicit i kapitel 8) 
användas på empirin inom Af. Begreppen kommer dock inte att tillämpas helt 
konsekvent, ofta finns de bara implicit i bakgrunden, som förståelsestöd till de 
tolkningar som diskuteras. 



 

 

DEL II: 
MAKTEN ÖVER PROCESSKARTANS 

TERRITORIUM 

I denna empiriska del ges i kapitel sju en detaljerad 
beskrivning av verksprojektet Af Sverige och vad 
som gav AMS skäl att försöka styra med processbe-
skrivningar top-down. I kapitel åtta återges och tol-
kas det samtal som uppstår när processen ”För-
medla arbete” istället dokumenteras av personalen 
på Af bottom-up. I kapitel nio summeras och jäm-
förs först de båda sätten att styra varefter tio lokala 
Af-chefer berättar om sina erfarenheter av process-
kartläggning och hur de ser på AMS redan färdiga 
dokument.  
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7 Striden om Arbetsförmedlingen i Sverige 

Få offentliga verksamheter torde vara utsatta för ett sådant medialt intresse, 
föremål för så mycket tyckande och tänkande och underkastade så många sats-
ningar, neddragningar, kursändringar och reformer som den svenska Arbets-
förmedlingen. I den mån tänkesätten i politiken har sin motsvarighet på enskil-
da arbetsförmedlingar så är det helt klart en utmaning att lokalt försöka enas 
om vilket värde som egentligen ska skapas och hur värdeskapandet ska gå till. 
Arbetet med samordning och förändring inom Arbetsförmedlingen framstår 
som ett nästan idealiskt studieobjekt för mitt syfte. 

I detta kapitel levereras en ögonblicksbild av det förvaltningspolitiska och in-
terna reformarbetet som det (åtminstone tidvis) tedde sig under 2005 när mate-
rialet samlades in och som utgör den fond mot vilken självbeskrivning på lokala 
Af skall studeras37. Vad som fokuseras är för det första verksprojektet Af Sveri-
ge och de centralt kartlagda processerna för strategisk styrning (top-down). För 
det andra den kartläggning som samtidigt pågick för lokal organisering (bottom-
up) ute på landets förmedlingar (och som exemplifieras och preliminärt tolkas i 
kapitel 8).  

Att beskriva ett skeende kan inte ske utan att uppgifterna tolkas (jfr Gummes-
son 2003) och emellanåt diskuterar jag medvetet hur det beskrivna skeendet kan 
förklaras. Tolkningsramen från kapitel 6 har med all säkerhet påverkat tolkning-
en, men kapitlet ska framförallt bidra med en kontextuell inramning till vad som 
är det egentliga studieobjektet, dvs. till den självbeskrivning som beskrivs i kapi-
tel 8 och 9. Där referenser inte anges bygger kapitlet på tidigare angiven förförs-
tåelse som därmed ytterligare redovisas (avsnitt 5.2). 

De tidningscitat som används har valts ut både för att illustrera den offentlighet 
som är en del av kontexten och för att exemplifiera den interna kritik mot pro-
jektet som fanns, bland vissa medarbetare. Vad som bara ges begränsat utrym-
me är den positiva grundsyn på gemensamma förhållningsregler, och på projek-
tet som sådant, som jag menar att många (kanske de flesta) inom organisationen 
trots allt hade.  

                                                 
37 Den största förändringen som inträffat efter 2005 torde vara regeringsskiftet och den därpå följan-
de ”nedläggningen” av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och länsarbetsnämnderna (Lan) eller vad 
som snarare kan beskrivas som en ombildning av Arbetsförmedlingen till en enda organisation där 
generaldirektören är tydligt överställd alla andra chefer. 
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7.1 Del av en statsrevolution med många, och delvis motstridiga, syften  
Sedan programbudgeteringen i slutet av 1960-talet har det förvaltningspolitiska 
reformarbetet i Sverige huvudsakligen drivits av Finansdepartementet som, med 
utgångspunkt från målrationella idéer, skapat ett styrsystem för ämbetsverken 
(Lindström 1997). Den svenska statsförvaltningen har påverkats starkt av idé-
erna inom new public management (Lægreid & Pedersen 1994) och tanken om 
målrationalitet har blivit en för-givet-tagen institution. Skapandet av avgränsba-
ra, mätbara, jämförbara och styrbara enheter har därmed kommit att prägla re-
formarbetet under 1990-talet (Jacobsson 1994; Jacobsson & Sahlin-Andersson 
1995; Blomquist 1996; Sundström 2003). Den målstyrning som utvecklats un-
derstödjer och samverkar med det hierarkiska kommunikations- och beslutssy-
stem som tillämpas top-down. Organiseringen förväntas leda till att ämbetsver-
ken förverkligar regeringens mål genom att uppfyllelsen följs upp, utvärderas 
och genom att målen efterhand revideras. 

Krav på revolution inom den svenska statsförvaltningen  
Den hierarkiska styrmodellen inom statsförvaltningen har utsatts för hård kritik. 
Stuprörstänkandet anses leda till en organisationsegoism som tar sig uttryck i 
(kognitiv) splittring och oförmåga att se till det gemensamma och övergripande. 
Den förvaltningspolitiska kommissionen menade att ”… det inre sammanhang-
et i statens verksamhet äventyras… känslan för det förpliktande i uppdraget att 
tjäna den demokratiska staten, riskerar att försvagas. Många iakttagelser tyder på 
att vi i dag har mindre av en gemensam förvaltningskultur än för några decen-
nier sedan” (SOU 1997:57, s 25). Jacobsson (2001) menar att vi-känslan (den 
sociala gruppidentiteten) kommit att begränsas till regeringen, som förväntar sig 
verkställighet av lojala statstjänstemän. Han ifrågasätter det värde som den öka-
de målstyrningen antas skapa: ”Under lång tid har aktörer inom statsförvalt-
ningen försökt öka kapaciteten att styra, dvs. inriktat sig på att styra mera, att 
styra mer precist och att skapa förutsättningar för detta. Som en följd av detta 
har det skapats en omfattande byråkratisk apparat för administrativ styrning. 
Den producerar en massa rationalistisk retorik, den sysselsätter många och den 
ger (skulle man kunna gissa) inte särskilt mycket värde för pengarna.”  

En personlig reflektion från min sida är att den hierarkiska målstyrningen natur-
ligt leder till en fokusering på vad som ska uppnås och på vem som är ansvarig. I 
en värld av instrumentell rationalitet ger systemet statstjänstemannen incitament 
att uppnå regeringens mål. I en irrationell praktik kan suboptimering emellertid 
uppstå då fokus hamnar på mätetal i stället för på verksamhet och då incita-
menten att motverka mätbarheten blir starka. Medias intresse för verkschefers 
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tillkortakommanden, gör målstyrning till ett riskabelt projekt. En verkschef med 
självbevarelsedrift kanske ogärna bidrar till att göra sina prestationer publikt 
mätbara? Till detta kommer praktiska svårigheter redan på departementsnivån 
att knyta mål inom olika politikområden till specifika myndigheter, och på med-
arbetarnivå är det få som har ett eget verksamhetsmål att uppnå. Möjligheterna 
att spåra ett visst resultat till en viss verkschef, avdelningschef, enhetschef eller 
medarbetare blir sammantaget högst begränsade. Ansvaret faller på Alla, Vem-
somhelst, Ingen eller i bästa fall på Någon. Behovet av centrala system för styr-
ning och resultatuppföljning är måhända uppenbart, men vad händer med den 
professionelle statstjänstemannens inre drivkraft, när fokus nästan uteslutande 
hamnar på panoptiska och disciplinerande system (jfr Foucault 1977)?  

Behovet av strategisk förändring är stort också utifrån andra utgångspunkter. 
Kritiska medborgare och begränsade resurser har på senare år frammanat utta-
lade krav på en bred och djup omvandling av statsförvaltningen, i Sverige och 
internationellt. Den enskilde medborgaren jämför kvaliteten i offentliga tjänster 
med motsvarigheter i omvärlden och förväntar sig professionell hjälp av tjänst-
villiga handläggare dygnet runt, överallt och oberoende av kontorstider och 
geografiska hinder. Politiska krav på ökad tillgänglighet, kvalitet, lyhördhet och 
enkelhet måste tillgodoses. Samtidigt närmar sig stora pensionsavgångar som 
innebär att de yrkesverksamma ska försörja allt fler lediga (Regeringen 
1997/98:136; Ansvarskommittén 2003; Regeringskansliet 2003).  

Också utan beaktande av de nya sätt att skapa värde som följer av informations-
teknologins utveckling, kan den mentala omställningen från byråkratisk myn-
dighetsutövare till kundorienterad värdeskapare vara svår för många. Traditio-
nella verksamheter kan nu plockas isär och sättas ihop i nya mönster vad gäller 
plats, tid, aktör och aktörskonstellation. Myndigheterna har, genom informa-
tionstekniken, befriats från en mängd viktiga begränsningar. Informationstekni-
ken har möjliggjort att mycket arbete kan utföras när som helst, var som helst, 
av vilken kvalificerad aktör som helst och tillsammans med vem som helst. Det 
som krävs är en dator och en nätuppkoppling (Norling 1997; Normann 2001; 
Ström 2002).  

Sammantaget finns goda argument för att reformera statsförvaltningen. Att 
lämna ett system som bygger på kontroll, för att istället uppnå eget ansvarsta-
gande med tillhörande intresse att följa upp resultatet, skulle vara en påtaglig 
förändring. Detsamma gäller ifråga om medborgarorientering (kundorientering) 
och tillvaratagandet av informationsteknologins möjligheter. Många skulle nog 
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göra bedömningen att en anpassning av statsförvaltningen till dessa krav förut-
sätter förändringar av närmast revolutionär karaktär.  

Revolutionärerna mobiliserar 
År 2000 presenterades det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet – ”En 
förvaltning i demokratins tjänst” (Justitiedepartementet 2000:19) vars explicita 
syfte var att medborgarorientera den statliga förvaltningen. Regeringens inten-
tion var att den svenska välfärdsstaten skulle effektiviseras genom ökad produk-
tivitet och medborgarorientering (kundorientering). I regeringens plan för om-
daning av statsförvaltningen ingick också visionen om ”24-
timmarsmyndigheten”. Verksamheten skulle omorganiseras med de effektivi-
tetsvinster som informationsteknologin erbjuder (Regeringskansliet 2003).  

Då de flesta organisationer har ”fickor” av människor som tidigt anammar nya 
idéer (Weick & Quinn 1999), är utvecklingsarbete med denna inriktning på intet 
sätt ny för myndigheterna. Enskilda eldsjälar, ofta inspirerade av idéerna bakom 
ständiga förbättringar enligt TQM, har sedan tiotals år drivit lokala projekt, med 
eller utan ledningens aktiva deltagande. Som en frukt av detta har mycket erfa-
renhet samlats under etiketter som tjänstegarantier, självutvärdering, process-
kartläggning, kundorientering och kvalitetsutveckling (se bl. a. Norling et al. 
1996; Fellesson 2001; Isaksson 2001; Skålén 2002; Quist 2003; Björlin Liden 
2004; Huzell 2005).  

När produktivitet och medborgarorientering blivit verkliga ledord, har erfaren-
heterna från lokala projekt fått strategisk betydelse. Eldsjälarna har funnit stöd 
på högsta politiska nivå. Detta framgår inte minst av det förvaltningspolitiska 
handlingsprogrammet (Justitiedepartementet 2000:19) som enligt en utvärdering 
från finansdepartementet fått ett brett genomslag bland myndigheterna (Fi-
nansdepartementet 2004). Bl.a. pågår ett stort antal förändringsprojekt med 
inriktning på processorientering för ständiga förbättringar (Stigendal & Johans-
son 2003). Revolutionen kan vara på gång. 

Motstridiga syften 
Att granskas utifrån produktivitet och medborgarorientering förutsätter fokus 
på vad som är myndighetens kärnverksamhet. Tre frågor som blir aktuella är 1) 
för vem ska vi skapa värde, 2) vilket värde ska skapas och 3) hur kan detta värde 
skapas på effektivaste vis? För att frågorna ska leda fram till den renodling av 
uppdraget som Regeringen (1997/98:136) efterfrågar, kan svaren behöva sökas 
utanför den egna invanda arenan. Etablerade produktionsmönster blir ifrågasat-
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ta (Fransson & Quist 2008). Det handlar om kraftfull omdaning, med medbor-
garorientering och informationsteknologi som viktiga inslag. Sådan förändring 
kanske inte kan hanteras inom gällande strategiska ramar, organisation och vär-
deringar (Nadler & Tushman 1990; Hammer & Champy 1993) och då kanske 
inte ständiga förbättringar är tillräckligt? Ska så annorlunda processer utvecklas 
så kanske de lokala eldsjälar som trott sig vinna gehör för lokalt arbete enligt 
ständiga förbättringar, kommer finna att andra kartlägger och tänker om deras 
arbete? Som nämnts har det blivit vanligt bland myndigheterna med process-
kartläggning top-down och ansatsen finner stöd (särskilt vid förändring med 
inslag av IT) i forskningen om BPR38 (jfr MacIntosh 2003; Stigendal & Johans-
son 2003). Terminologin inom TQM & BPR är så likartad att det i (det politiskt 
korrekta) förvaltningspolitiska handlingsprogrammet (se Justitiedepartementet 
2000:19) går att finna stöd för båda modellerna. På organisationens botten kan 
Regeringens intentioner tolkas med utgångspunkt från TQM och från strategisk 
nivå går det att finna stöd för ett angreppssätt som mest påminner om BPR. 
Processorienteringens dubbla traditioner ger tolkningsutrymme i fråga om per-
sonalens delaktighet eller åtlydnad. Det blir oklart om handlingsprogrammet är 
ett upprop för lokal organisering eller strategisk styrning eller både och? Med 
tvetydiga formuleringar blir det oklart vilka som egentligen förväntas ta ansvar 
för processernas utveckling och hur rollfördelningen dem emellan bör se ut. 
När förändringstrycket är stort är risken överhängande att utrymmet för lokalt 
förnuft och tänkande blir kringskuret. 

Innan vi ger oss i kast med de skilda sätten att se på processkartläggning som 
också förekom mellan AMS och Arbetsförmedlingen ska det noteras att pro-
cesskartläggning bottom-up inte bara riskerar att åsidosättas vid behov av stra-
tegiskt styrning (top-down), utan också kan ha svårt att hävda sig gentemot 
statsförvaltningens traditionella styrmodell. Processer är horisontellt orienterade 
och skär rakt igenom de avgränsbara, mätbara, jämförbara och styrbara enheter 
som utgör statsförvaltningens hierarkiska kommunikations- och beslutssystem. 
Ett av de vanligaste argumenten för processbaserad utveckling, är det helhets-
perspektiv på värdeskapandet som då blir möjligt. Med regeringens stuprörs-
modell torde ett helhetsperspektiv dock vara svårt att upprätthålla och skälet är 
att det gemensamma tänkandet (och processkartorna) måste upphöra vid grän-
sen mellan organisatoriska/juridiska enheter (Stigendal 2007). Sker kartlägg-

                                                 
38 Vad som avses är den ursprungliga idén för Business Process Reengineering (Davenport & Short 
1990; Hammer 1990). De försök som gjorts att modifiera BPR har i vissa fall rört frågan om delaktig-
het, men å andra sidan har verktyget därmed getts en lägre profil som strategiskt verktyg.  
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ningen top-down kanske inte respekten är lika stor för dessa gränser men då 
uppstår problemet att göra kartan till verklighet. 

7.2 En debatterad verksamhet under månghövdat styre  
Den 1 januari 2002 hade AMS inflytande över länsarbetsnämnderna stärkts. 
Ledningsformen vid länsarbetsnämnderna hade ändrats från ”styrelse med fullt 
ansvar” till ”styrelse med begränsat ansvar” där landshövdingen även fortsatt 
var ordförande. Skälet var att Regeringen, vid upprepade tillfällen, hade tyckt sig 
se brister avseende verkets interna kontroll, redovisning, ekonomi och verk-
samhetsinnehåll. Samordning skulle nu skapas genom mera centraliserad styr-
ning, men medan GD förordade en sammanslagning av AMV och alla Lan till 
en myndighet, nöjde sig regeringen t.v. med att begränsa länsarbetsnämndernas 
inflytande (Regeringen 2000/01:142)39. Å ena sidan tillsattes länsarbetsdirektö-
rerna som förut av regeringen och ägde därmed en fortsatt hög grad av själv-
ständighet. Å andra sidan kunde Regeringen avsätta länsarbetsdirektörer som 
motsatte sig kraven på ökad samordning under AMS (dvs. under AMV:s led-
ningsgrupp, se s 45 ). 

AMS ökade inflytande möjliggjorde bildandet av Arbetsmarknadsverkets led-
ningsgrupp bestående av generaldirektören (ordförande), överdirektören, samt-
liga länsarbetsdirektörer och direktörerna på AMS. På detta sätt skulle det ska-
pas en rikstäckande verksamhet med gemensamma kärnuppgifter och ett enhet-
ligt tjänsteutbud, ett ”Af Sverige”. Samhällsnyttan och den långsiktiga arbets-
marknadspolitiska nyttan av arbetsförmedlingens verksamhet skulle utvärderas 
för att leda till ett ”systematiskt förnyelsearbete” (AMS 2001). 

Som nämnts var bakgrunden till alla förändringar att Regeringen sedan år 2000 
återkommande uppdragit åt AMS att på en rad områden undanröja brister i 
verksamheten. Det gällde kvaliteten och metodiken i förmedlingsarbetet, den 
ekonomiska förvaltningen, bristande måluppfyllelse samt bristande rättssäkerhet 
och enhetlighet i tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen.  

AMV hade bl.a. kritiserats för oförmågan att meddela berörd arbetslöshetskassa 
när en arbetssökande inte anses uppfylla kraven för rätt till arbetslöshetsersätt-
ning. Den arbetslöse måste bl.a. vara aktivt arbetssökande, vilket bl.a. innebär 
att söka anvisade platser. Avvikelser skall meddelas arbetslöshetskassan som 

                                                 
39 Efter regeringsskiftet 2006 var en av de första åtgärderna att helt avskaffa det lokala styret och 
bilda en gemensam ny myndighet: Arbetsförmedlingen. 
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beslutar om ersättningsrätten. Riksrevisionen och IAF40 har kritiserat AMV:s 
hantering av sådana meddelanden. Riksrevisionen konstaterar att kontrollen är 
begränsad. Bara ca 20 procent av regelbrotten meddelas a-kassorna. Ett skäl 
anses vara att det görs alltför få platsanvisningar, varför det blir svårt att kon-
trollera arbetsviljan. Vissa kontor gjorde överhuvudtaget inga platsanvisningar 
under de första 100 inskrivningsdagarna. Av de anvisningar som ändå gjordes 
var det få som resulterade i anställning. Dessutom var det få arbetsförmedlare 
som ifrågasatte rätten till a-kassa för de individer som inte sökte anvisat arbete. 
Ifrågasättandet av ersättningsrätten varierade inte bara mellan, utan också inom, 
arbetsförmedlingskontoren (Riksrevisionen 2005:3). Meddelandenas innehåll 
och kvalitet tydde dessutom på en hantering med stora variationer som inver-
kade negativt på möjligheterna att vidta sanktioner. Enligt IAF:s bedömning 
behövdes ytterligare utbildning av arbetsförmedlingens personal i frågor om 
arbetslöshetsförsäkringen. De efterlyste också mer enhetliga och systematiskt 
utformade rutiner i frågorna om hur arbetsförmedlingen ska hantera arbetslös-
hetsförsäkringen (IAF 2005). Också Riksrevisionen (2004:3) menade att AMS 
borde utfärda tydliga riktlinjer för hur arbetsförmedlingarna skulle fullgöra sin 
kontrollfunktion. Ur effektivitetshänseende konstaterade Riksrevisionen 
(2004:3) att de arbetsförmedlingar som var mer aktiva i sin kontroll placerade 
fler personer i arbete. Kännetecknade för dessa kontor var också att de ägnade 
sig åt företagsinriktat arbete41, snabbare upprättade individuella handlingsplaner 
och anvisade lediga platser samt att de följde upp gjorda anvisningar (Riksrevi-
sionen 2005:3).  

Också RRV hade i ett par granskningar (1999:15; 2001:15) visat att det fanns 
stora skillnader i effektivitet mellan kontoren. RRV menade att arbetsförmed-
lingens effektivitet kunde ökas genom förändringar av hur kontoren arbetade, 
d.v.s. av kontorens organisation, arbetssätt och hur resurser fördelades efter 
sökandes behov. Vid några av de granskade kontoren var inslaget alltför stort 
av att arbeta efter ”likabehandlingsprincipen” eller slentrianmässigt låta den 
sökande själv avgöra graden av individuell service.  

Som nämnts tycks kvalitetsbristkostnaderna i privata tjänsteföretag kunna vara 
så höga som 40 % av försäljningen (Juran 1988). Motsvarande siffra för offent-
lig förvaltning är inte känd, men enligt Althin och Behrenz (1997) skulle för-

                                                 
40 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) skall enligt Regeringens instruktion ha tillsyn över 
arbetslöshetskassorna samt över rutiner för och handläggningen av ärenden hos Arbetsmarknads-
verket som påverkar arbetslöshetsförsäkringen.  
41 Dessa förmedlingar sätter arbetet med att tillsätta lediga platser före ambitionen att ingen arbetslös 
skall bli utförsäkrad från A-kassan. 
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medlingarna under perioden 1992-1995 i genomsnitt ha kunnat åstadkomma 
samma resultat med ¾ av tilldelade resurser (jfr Stigendal 2007). Variationen 
var stor och för vissa kontor var resultatet väsentligt sämre än för andra. Skill-
naderna kan möjligen förklaras med variation i den relativa arbetslösheten, kon-
torsstorleken och andel arbetshandikappade (jfr Sjöstrand 1997). Althin och 
Behrenz (1997) kommer också till slutsatsen att högre belastning (fler nyanmäl-
da arbetslösa och nyanmälda platser) har en positiv inverkan på effektiviteten.  

Arbetsmarknadsverket har lagt stor möda på att skapa ett system för resultat-
styrning enligt Finansdepartementets modell: 

Allt övervakas av ’Chefens fönster’ i varje dator, där bara cheferna kan gå in och kol-
la hur produktiva de underlydande varit (AMV-tjänsteman citerad i Askling 2005c). 

Den panoptiska modellen till trots skulle den bristande effektiviteten kunna 
förklaras av att det är svårt att veta vilka mål som skall uppnås. När Riksdagens 
revisorer (RR 2002/03:10) granskade målstrukturen inom arbetsmarknadspoli-
tiken fann de att den var mycket komplicerad. Revisorerna misslyckades med 
att fastställa det exakta antalet nivåer och mål, eftersom ett antal uppgifter, in-
tentioner etc. var formulerade i termer av målliknande karaktär. De 15–20 ”må-
len” var en blandning av mål, uppgifter och intentioner vars position i målstruk-
turens 4–5 nivåer var svår att avgöra. Inga mål var heller prioriterade då alla mål 
var lika viktiga. Varken målet för politikområdet eller verksamhetsmålen för 
AMV bedömdes kunna ligga till grund för styrning av den arbetsmarknadspoli-
tiska verksamheten. Under sådana omständigheter är risken för lokal förvirring, 
målkonflikter och suboptimering uppenbar (Norman 2003; Holgersson 2005; 
Norman 2006). Det finns också de som misstänker systemet medför att data 
manipuleras: 

Arbetslösa flyttas mellan olika kategorier, klassificeras om, får kort praktik eller aktivi-
tet så att de kan räknas in i måluppfyllelsen – men går i verkligheten runt och är snart 
tillbaka till a-kassa. Så har skett med långtidsarbetslösa ungdomar. Så sker med per-
soner som bara haft någon eller ett par timmars extrajobb i veckan. 
Detta är oerhört allvarligt eftersom det betyder att regering och riksdag förs bakom 
ljuset. De får inte klart för sig att arbetsmarknadspolitiken inte fungerar (Askling 2005a). 

Av AMV:s tidigare vision framgick att politikens starka inflytande bidrar till en 
redan otydlig målbild: ”en väl fungerande arbetsmarknad med full sysselsätt-
ning, ekonomisk tillväxt och prisstabilitet”. Visionen ”ger en antydan om att 
AMV anser sig ha en arsenal av ekonomisk-politiska åtgärder som normalt bru-
kar förknippas med den generella ekonomiska politiken” (RR 2002/03:10).  
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Vad som av oklar anledning inte nämns i granskningarna är arbetsmarknadspo-
litikens inverkan på förutsättningarna för att bedriva en professionell verksam-
het. Strävan från folkets företrädare att manifestera sin handlingskraft i form av 
arbetsmarknadspolitiska program, medför vad jag uppfattar som en ständigt 
förändrad målbild. Den rationella motiveringen är att AMV skall vara ett flexi-
belt redskap för att styra arbetsmarknaden. Målet att fylla vissa program kan 
dock innebära att det inte alltid blir den sökandes förutsättningar och möjlighe-
ter på arbetsmarknaden som styr valet av tjänst. Den ryckiga medelstilldelning-
en kan medföra svårigheter att ens veta vilka tjänster som för dagen finns att 
erbjuda: 

Statsmakterna leker med oss och våra kunder. Rätt som det är är det tvärstopp, 
pengarna är slut och planering och löften rasar. Några månader senare öser reger-
ingen ut nya miljoner och då ska volymerna omgående upp i topp på samtliga ar-
betsmarknadsprogram (arbetsförmedlare citerad i Bengtsson 2005). 

AMS begränsade inflytande över länens verksamhet och att uppgifter, intentio-
ner och mål blandas i en svårbegriplig målstruktur, innebär en oklar ansvarsför-
delning. Kanske är detta också den bakomliggande orsaken till varför verket i 
hög grad saknade definierade rutiner och därför (tidigare) inte kunde svara på 
hur resultaten skulle uppnås. Onekligen hade AMV goda skäl till en radikal 
översyn av den egna verksamheten. Förre generaldirektören Anders L. Johans-
son inledde också sitt förordnade 1999 med att förklara att ”diversehandeln” 
skulle upphöra (Askling 2005a).  

7.3 Berättelsen om det förlovade länet Gävleborg 
Organisationer organiseras bl.a. av berättelser (Czarniawska 1997) och en av de 
berättelser som florerade inom AMV vid denna tid var den om ett framgångs-
rikt pågående projekt med processkartläggning i Gävleborgs län. Vad jag förstår 
ingav berättelsen hopp inom AMS om ett verktyg som skulle göra det möjligt 
att bemöta bl.a. den externa kritiken mot verksamheten. Med viss hjälp från ett 
inspelat föredrag av dåvarande länsarbetsdirektör Jan-Olof Dahlgren (2005) 
återger jag här vad som förhoppningsvis är en normalversion av vad jag själv (i 
rollen som konsult) var delaktig i att förmedla från Gävleborg. Berättelsen om 
kartläggningsarbetet ger även mitt samlade perspektiv från arbetet åren 2002-
2005. Naturligtvis skulle länets arbete med processer också kunnat beskrivas på 
andra sätt, men vad jag vill återge är den bild som jag uppfattar spreds till övriga 
län och som jag menar kom att påverka AMS strategi för att styra upp alla kon-
tor. Som senare ska diskuteras uppstod emellertid väsentliga skillnader mellan 
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det strategiska top-down projektet Af Sverige, och arbetet bottom-up i Gävle-
borg. 

När Dahlgren i oktober 2001 tillträdde som länsarbetsdirektör i Gävleborgs län 
var det uppenbart att länets uppdrag inte stod i proportion till tilldelade resur-
ser. Samtidigt var det omöjligt att förmå de 260 anställda att springa fortare för 
att klara uppgiften. Han noterade också att trots samma grunduppdrag hävdade 
alla kontor att de arbetade på olika sätt. Eftersom det inte fanns några etablera-
de mått på effektiviteten för olika tillvägagångssätt, gick det inte konstatera hu-
ruvida alla tillvägagångssätt var lika effektiva. Ingen kunde heller på något struk-
turerat sätt beskriva hur arbetet utfördes, så det var oklart om det, som påstods, 
verkligen fanns olika sätt att göra samma sak. Dahlgren konstaterade att även 
om alla handläggare, mot alla odds, hade i stort sett samma handläggningsruti-
ner, måste det ändå finnas alternativa tillvägagångssätt med olika effektivitet: 
”om man inte kan springa fortare, måste man finna nya vägar”42. Den första 
uppgiften skulle bli att klargöra det befintliga arbetssättet ute på kontoren ge-
nom att kartlägga de viktigaste arbetsprocesserna. Ett problem var att kartlägg-
ningen kunde bli en uppgift som åtminstone på kort sikt skulle äta resurser, sna-
rare än leda till förbättring/effektivisering.  

Den 23 jan 2002 sökte Dahlgren stöd i sin ledningsgrupp för idén att låta den 
redan hårt belastade kontorspersonalen sätta sig i grupper för att kartlägga och 
beskriva den egna verksamheten. Med sin karismatiska framtoning fick han 
visst gehör för det orimliga i att, som många på kontoren upplevde det, ”byta 
arbetsmetoder efterhand som medarbetarna tröttnar på dem”. Dahlgren mena-
de att prövandet av det som inom verket kallades ”Vaggerydsmodellen43”, och 
andra metoder som utvecklats av andra på annat håll, hade medfört ett planlöst 
irrande som inte kännetecknar ett professionellt arbetssätt och som bara kan 
motiveras hos den som är historielös. ”Det vore bättre att inte börja om hela 
tiden, att istället välja metod efter dess effektivitet och efter vad som passar de 
arbetssökande”, tyckte Dahlgren och tillade att ”om jag kom in på ett sjukhus 
och skulle opereras, och dom just tröttnat på den bästa metoden… det är ju 
hissnande va?”  

Dahlgren jämförde processkartan (figur 7, underst) med det ”garnnystan” som 
tidigare funnits (överst) och frågade hur cheferna ville ha det: ”ska vi jobba med 
garnnystanet eller med våra kartlagda processer”. Resultatet av frågan blev att, 
                                                 
42 Citaten fortsättningsvis i detta avsnitt kommer från Dahlgren (2005). 
43Vaggerydsmodellen är en metod för företagsanpassad arbetsmarknadsutbildning som utvecklades 
i nära samarbete mellan arbetsförmedling och företag i Vaggeryd. 



 

KAPITEL 7 – STRIDEN OM ARBETSFÖRMEDLINGEN I SVERIGE  121 

efter ett par timmars övning och försök med processkartläggningsmetodiken, så 
hade ledningsgruppen själva konstruerat ungefär samma övergripande process-
karta som idag finns inom Af Sverige (jfr figur 8, s 127). Det beslut som sedan 
togs kan sammanfattas så här: ”nu bestämmer vi oss i vårt län för att använda en 
förbättringsmetod: processkartläggning, och den ska vi tillämpa i allt vi sysslar 
med. Vi måste skapa en grundnivå som beskriver nuläget, och som kan tjäna 
som bas för fortsatt utveckling”. 

 

Figur 7: Dahlgrens jämförelse mellan befintlig situation, surret överst, och en mer struk-
turerad verksamhet, underst (Illustration: Jan-Ove Ek). 

Egna erfarenheter av processorientering från Västerbottens län och från För-
säkringskassan i Skellefteå gjorde att Dahlgren var bestämd på att låta de som 
arbetar med vardagsfrågorna, och ”som kan något om verksamheten”, spela en 
central roll. Detta trots att det skulle ta resurser i anspråk från en redan hårt 
belastad personal. Metodiken som lanserades i Gävleborg skulle därför inte vara 
för teoretisk, den skulle ge genomslag i vardagen direkt. Ledningsgruppen, som 
själva provat på, fick veta att ”sätter man en förmedlare med detta, så börjar de 
jobba med det direkt. På en timme har de förstått och börjat lösa problem. Det 
här är inget teoretiskt ’som-om-projekt’ utan det är den egna vardagen det 
handlar om”. En grundbult i upplägget enligt Dahlgren var mottot: ”hos oss 
kommer vi alltid att göra fel, men vi ska inte göra om samma fel. Vi ska förebyg-
ga fel, våga göra fel och lära av felen”. 
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Han deklarerade vidare att han tänkte arbeta långsiktigt med frågan och att ”sä-
ger vi ja till detta, så skall alla chefer vara med”. Inom ledningsgruppen lämna-
des ett begränsat utrymme för opposition: ”Endera är ni för att vi använder en 
gemensam metod och då sätter vi igång. Är ni emot, då ska ni säga nej, men då 
måste ni anvisa en annan och bättre metod – vi kan ju inte avstå från förbätt-
ringar.” Då ingen menade att man skulle avstå från förbättringar och då ingen 
kunde påvisa en bättre metod, valde ledningsgruppen att satsa på ”processkart-
läggning”.  

När länsarbetsdirektören så också fattat det formella beslutet, var nästa steg att 
låta samtliga medarbetare på varje kontor prova metodiken på samma sätt som 
ledningsgruppen gjort. Förutom att de redan var nedtyngda av hård arbetsbe-
lastning hade de en ryggsäck med minnen från förr att bära på: ”vi är duktiga på 
förändringar, men är inte särskilt uthålliga”, menade många och kom ihåg 
”Kvalitet i Arbetsmarknadsverket” från tidigt 90-tal och andra program på lik-
nande tema. För att få så många positiva ”dragare” som möjligt var strategin att, 
efter genomgången första övning, fråga vilka som ville delta i fortsatta prov. Då 
var det några, de lättfrälsta, som direkt räckte upp handen. Dessa utsågs till 
stödpersoner. De mera måttligt intresserade skulle delta i kontorens process-
grupper, de mera skeptiska kunde avvakta och se att det gav resultat. Då det var 
viktigt att framgångsrika angreppssätt från ett kontor skulle spridas, innefattade 
ledningsgruppens beslut att processkartorna måste vara gemensamma. En an-
svarig utsågs därför för att samordna länets förbättringsarbete. Uppgiften var 
dessutom att sammanföra olika drivande aktörer ute på kontoren, att sortera 
länsgemensamma angelägenheter från sådant som kan lösas på kontoret, samt 
att ge hjälp, praktiska råd och kunskapspåfyllnad om metoden.  

De uttagna stödpersonerna samlades och började med att gemensamt kartlägga 
processen ”Förmedla arbete” på övergripande nivå och åkte sedan hem till sina 
inplanerade processgrupper på det egna kontoret för att beskriva de lokala de-
taljerna. Stödpersonerna träffades sedan regelbundet för att redovisa de lokala 
processbeskrivningarna för varandra. Syftet med detta vara att skapa större en-
hetlighet och att sprida framgångsrika angreppssätt.  

Inledningsvis fokuserades enbart förmedlingsverksamheten men under 2003 
blev det aktuellt att applicera metodiken även på verksamheten inom Länsar-
betsnämnden. Ett exempel var den arbetsmarknadsprognos som tidigare hade 
gjorts mest för att AMS skulle ha den och mindre för att förmedlingarna hade 
användning för den. När prognosprocessen kartlades, involverades därför också 
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förmedlare som inte var direkt inblandade i arbetet, men som förväntades ha 
nytta av processens resultat. Nästa process som kartlades var hanteringen av 
projektmedel som tidigare, enligt länsarbetsdirektören, hade fungerat som en 
förlängning av Allmänna Arvsfonden. ”Man kom och ville ha pengar till allt 
och projekten var inte alltid inriktade på det arbetsmarknadspolitiska uppdra-
get”.  

När AMS, delvis med inspiration från Gävleborg, senare kartlade och (under 
etiketten Af Sverige) publicerade nationella metoder, var det mesta i Gävleborg 
redan kartlagt. Efter viss anpassning till de nationella metoderna, inriktades ar-
betet med processorientering därefter mera på uppföljning, förbättringsarbete, 
benchmarking, verksamhetsplaner, resultatdialoger och styrkort.  

En viktig erfarenhet från Gävleborg var att mycket blir enklare när förslagen 
kommer från dem som ”kan det bäst” och som är direkt berörda. ”Nu kommer 
man inte längre med problem, man kommer med förslag till lösningar och det 
går mycket fortare”. Problem har att göra med flödet, vilket gör att frågan blir 
avpersonifierad. ”Det är inte längre Kalle, Pelle eller Stina som gör fel.” Foku-
seringen på flöden gör att man kan lämna frågan om vad och vem för att istället 
fokusera hur. Det blir naturligt att säga ”så här gör vi idag, men det här är smar-
tare”.  

En för avhandlingen synnerligen intressant och tydligen kvardröjande effekt av 
arbetet med självbeskrivningen/processkartläggning (som Dahlgren framhåller i 
sitt föredrag så sent som 2005) är att ”implementeringen av Af Sverige går lätta-
re nu hos oss, eftersom vi jobbat med processer och därför att folk känner igen 
sig. Alla kan förstå vad man menar och hur detta påverkar de egna processer-
na”. Det har blivit lättare att sprida kunskap när alla tänker mera lika och talar 
samma språk. ”Jag kan lägga fram en karta för personer på en förmedling och 
de kommer direkt att känna igen sig och se vad som är skillnaden gentemot vad 
vi gör nu.” 

I Gävleborg utfördes kartläggningsarbetet av berörd personal och metodiken 
var tydligt inspirerad av idén om ständiga förbättringar. När AMS skulle överfö-
ra framgångarna till övriga AMV inhämtades konceptets yttre attribut (orden 
och de grafiska processymbolerna) medan tanken om medarbetarnas delaktig-
het i grundkonceptet föll bort. Syftet från AMS var ökad enhetlighet, och då 
kan det framstå som orimligt att engagera 11 000 medarbetare för att finna och 
dokumentera framgångsrika arbetssätt för gemensam tillämpning. Som konsta-
terats är begreppen gemensamma för processkartläggning top-down och bot-
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tom-up. Kanske insåg inte alla den fundamentala skillnaden mellan den pro-
cesskartläggning, främst för lokal organisering, som skedde i Gävleborg, och 
den strategiska styrning som avsågs med Af Sverige?  

7.4 AMS strategi för uppstyrning av Arbetsförmedlingen  
För att kunna åtgärda kritiken (intern kontroll, redovisning, ekonomi och verk-
samhetsinnehåll 7.2) gavs alltså AMS, från och med den 1 januari 2002 (genom 
riksdagsbeslut föreslaget av Regeringen 2000/01:142), befogenheter att förbigå 
Länsarbetsnämnden för att utöva ett mera direkt styre över Arbetsförmedling-
en. Tillfället utnyttjades genom utfärdandet av en mängd dokument för att styra 
upp den rådande ”diversehandeln” på kontoren.  

I strategidokumentet "Arbetsförmedlingen i Sverige, Styrdokument” (AMV 
2003) beskrivs hur enhetlighet, rättsäkerhet och effektivitet (de tre centrala led-
orden i tidigare nämnda förvaltningspolitiska proposition från 1997) skall appli-
ceras på Arbetsförmedlingens verksamhet: 

I det nya Af Sverige ska arbetssökande och arbetsgivare ha tillgång till ett enhet-
ligt utbud av tjänster var än i landet de vänder sig. Arbetssökande har rätt att 
skriva in sig vid den arbetsförmedling de själva önskar, men förmedlingen avgör 
på vilket kontor de sökandes behov ska tillgodoses. Ett likartat bemötande och 
likvärdig information om rättigheter och skyldigheter vad gäller förmedlingens 
tjänsteutbud samt villkoren för arbetslöshetsförsäkringen skall ges oavsett kon-
tor. 

Lagar, förordningar, föreskrifter och andra regler ska följas och tillämpas lika 
över hela landet. Rättssäkerhet innebär att bestämmelser om sekretess ska följas, 
men också att sökandes och arbetsgivares behov av förmedlingens tjänster ska 
bedömas på ett likartat sätt och avgöras utifrån individuella behov, tillgång på 
resurser och möjligheter på arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska pro-
grammen ska inte användas så att de gynnar vissa arbetsgivare och arbetssökan-
de. Arbetsförmedlingen ska också ställa likvärdiga krav på alla som uppbär ar-
betslöshetsersättning oavsett kön, yrke, ort m.m.  

En viktig förutsättning för effektivitet, enligt styrdokumentet, är tydliga överens-
kommelser med arbetssökande och arbetsgivare om kommande aktiviteter och 
om ansvaret för aktiviteternas utförande. Överenskommelser med arbetssökan-
de nedtecknas i en handlingsplan som ska vara en plan för att så snabbt som 
möjligt komma i arbete. Aktiviteterna ska styras av en klar inriktning mot arbe-
te, av det arbetsmarknadspolitiska uppdraget samt av verksamhetsmålen. Akti-
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viteterna skall vidare erbjudas i så kostnadseffektiva former som möjligt och 
anpassas efter individuella behov. Personalintensiva insatser skall endast sättas 
in när dessa är effektivare utifrån det individuella behovet eller där tjänsten inte 
kan tillhandahållas på annat sätt. 

Informationsteknologi ska hjälpa kunderna att göra jobbet 
Enligt RRV:s granskning (1999:15) var de mest effektiva kontoren inriktade på 
hjälp till självhjälp. För att frigöra personella resurser till de kunder som inte 
själva kan sköta sitt arbetssökande, undvek de att ge jobbklara arbetssökande 
obehövlig individuell service. Istället gavs de jobbklara sökande verktyg att själ-
va klara sitt sökande och informationsteknologin var en viktig resurs i detta. De 
mest effektiva kontoren hade tillvaratagit de nyvunna möjligheterna att hantera 
vissa processer som elektroniska flöden. Eftersom information numera kan 
dematerialiseras och hanteras elektroniskt kan samspelet med kunderna ske 
oberoende av tid och rum (jfr Normann 2001). Handläggarna hade dessutom 
lärt sig att betrakta de arbetssökande som en resurs i produktionen, vilket är en 
allmän trend i samhället (Normann 2001, s 122): 

Kunden har resurser som kan användas produktivt. Det kan vara immateriella till-
gångar som tid, engagemang, och känslor, kompetens, information etc. Det kan ock-
så gälla högst handfasta resurser, som kundens hem (som kan bli arbetsplats för di-
stansarbetare, sjukhus för patienter som vårdas hemma, sammansättningsfabrik för 
IKEA:s kunder, inköpsställe, för dem som handlar på Internet eller fängelse för per-
soner med elektronisk fotboja). 

Enligt AMS bedömning kunde 70 procent själva klara sitt arbetssökande, me-
dan 30 procent behövde mer hjälp. En viktig strävan inom Af Sverige var att 
frigöra resurser på detta sätt. Ju mer av platsförmedling och yrkesinformation 
som kunde ske genom självservice, desto mer av arbetstiden kunde ägnas åt 
sökande med särskilda behov.  

En viktig del av Af Sverige inriktades på utvecklingen av webbplatsen ams.se 
samt på arbetsförmedlingarnas kundarbetsplatser (KAP). Den arbetssökande 
skulle själv skriva in sig, leta arbete, yrke eller utbildning samt få information. 
Varje sökande gavs tillgång till en individuellt utformad ”Min sida” där all rele-
vant information skulle vara lätt tillgänglig. Det skulle också gå att göra elektro-
niska ”återbesök” för att rapportera fullgjorda aktiviteter enligt handlingspla-
nen. 

I september 2003 startades Arbetsförmedlingens kundtjänst i vissa län och 
sommaren 2005 erbjöds landets alla arbetssökande och arbetsgivare service via 
telefon och e-post vardagar mellan klockan 8-22 samt lördag och söndag klock-
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an 10-16. Kundtjänst uppgift var att hjälpa den sökande med frågor och stöd 
för användandet av verktygen på ams.se. Kundtjänst kunde också ta emot in-
formation från den sökande, exempelvis uppgifter om sökta arbeten för upp-
följning och för kontroll av a-kassan. Ansvaret för kontrollen av a-kassan låg 
dock kvar på lokala Af. 

Sammantaget fanns tre möjliga ”servicevägar” tillgängliga för leverans av Af:s 
tjänster: Internet, kundtjänst och det lokala kontoret. AMV:s kostnader för kon-
takt med kunderna kan uppskattats till en krona via Internet, 100 kronor via 
kundtjänst och 1000 kronor vid besök på lokala Af. Det var därför viktigt att 
bryta invanda handlingsmönster på förmedlingarna, för att förmå dem att ut-
nyttja möjligheterna på bästa sätt.  

Vissa sökande förväntades klara sig själva. Andra skulle ta del av tjänsterna i 
samspel mellan Internet, Kundtjänst och den lokala Arbetsförmedlingen. Några 
ansågs inte mottagliga för annat än personlig service på kontoret. För att sats-
ningarna på elektronisk arbetsförmedling inte skulle få motsatt effekt gällde det 
att sortera ut rätt sökande. Aftonbladet såg sig föranledd att varna för konse-
kvenserna: 

Bara sökande som är attraktiva på arbetsmarknaden får jobb den vägen. De andra 
står övergivna. Droppen blev när AMS ville slänga ut de arbetslösa från förmedling-
arna till ”sökhörnor” ute i butikerna. ”Data på Ica” blev det yttersta beviset på AMS-
ledningens totala brist på respekt och förståelse för de arbetslösas behov (Askling 
2005b). 

När fel sökande hänvisas till enbart eget självständigt arbetssökande uppstår 
ökad risk för långtidsarbetslöshet. När felet senare upptäcks kommer dessa sö-
kande att behöva fler personalintensiva tjänster än vad som annars varit fallet. 
Under omställningsarbetet fanns förstås risker för missförstånd och felaktig 
hantering och media är inte sena att rapportera:  

Vi försöker jobba med dem som inte fixar det här datoriserade jobbsökandet, som 
bara möts av datorer och robotiserade telefonväxlar, aldrig av förmedlare eller män-
niskor ("Kommunal arbetsmarknadssekreterare" citerad i Askling 2005c). 

Tjänster och kvalitetssäkrade metoder  
För att säkerställa enhetlighet, rättsäkerhet och effektivitet ingick, inom ramen 
för Af Sverige, att utveckla ett tjänsteutbud som skulle gälla oavsett vilket kon-
tor de arbetssökande och arbetsgivare vände sig till. Detta var den viktigaste 
strategin för att eliminera den ”diversehandel” som Anders L. Johansson hänvi-
sade till i samband med tillträdandet som generaldirektör. Den förmedlare som 
trott på en viss metod, hade tidigare kunnat tillämpa den utan krav på objektiv 
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värdering. Inga formella hinder hade funnits mot att leda den sökande till arbete 
med hjälp av helt egenutvecklade metoder. Det hade också varit möjligt för 
förmedlare med en viss favoritmetod att tillämpa denna utan djupare utredning 
av sökandes faktiska behov. Metoden hade inte ens måst leda till arbete.  

 

Figur 8: Arbetsförmedlingens nya tjänsteutbud (Illustration: Jan-Ove Ek). 

Utvecklingsarbetet inom ramen för Af Sverige ledde fram till att Arbetsförmed-
lingen skulle erbjuda nio olika tjänster (figur 8). Sju tjänster riktade sig till ar-
betssökande och två till arbetsgivare. Tjänsterna sorterades under två ”huvud-
tjänster”. Till huvudtjänsten ”Att söka arbete” hörde de sju (under-) tjänsterna 
riktade till arbetssökande. Till huvudtjänsten ”Rekrytera nya medarbetare” räk-
nades de två som riktade sig till arbetsgivare. De nio tjänsterna utgjorde det 
samlade tjänsteutbud som skulle erbjudas vid arbetsförmedlingarna i Sverige. 

Hela utbudet av tjänster skulle inte erbjudas vid varje lokal arbetsförmedling. 
Utifrån den arbetssökandes och arbetsgivarens behov skulle förmedlingen av-
göra vilken tjänst som skulle erbjudas och med vilken servicegrad (d.v.s. via 
vilken serviceväg). Alla arbetsförmedlare måste därför vara väl förtrogna med 
hela tjänsteutbudet: också de tjänster, eller delar av tjänster, som levererades via 
andra kontor, Internet eller via Kundtjänst. De arbetssökande och arbetsgivarna 
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skulle, utifrån sina behov, alltid vägledas till den tjänst som var mest tillgänglig44 
och minst resurskrävande för Arbetsförmedlingen (AMV 2003). 

Med kunden som medproducent 
Tjänsterna är konstruerade för sökande och arbetsgivare som själva är aktiva. 
Arbetsförmedlarens insatser skulle komplettera sökandes och arbetsgivarnas egna 
aktiviteter när dessa inte räcker till för att målet ska nås. Arbetsförmedlingen 
roll skulle vara att stödja, stimulera och följa upp de arbetssökandes och arbets-
givarnas egna initiativ. Ett mer omfattande och fördjupat stöd förbehålls arbets-
sökande och arbetsgivare med störst behov och, som enligt förmedlingens be-
dömning, inte kunde klara sig med den service som erbjöds via Internet, Kund-
tjänst eller Arbetsförmedlingens kundarbetsplatser. 

Det var endast de arbetssökande som var inskrivna på Arbetsförmedlingen och 
som hade en upprättad handlingsplan som fick erbjudas sådan service som krävde 
insatser av arbetsförmedlingens personal. Av handlingsplanen skulle framgå 
vilket behov av fördjupat stöd som den sökande hade. Planen skulle också in-
nehålla den gemensamma överenskommelsen och beskrivningen av vägen till 
arbete. Vad som överenskommits i form av stöd till arbetsgivare skulle doku-
menteras på motsvarande sätt. 

Kvalitetssäkrade metoder 
Det upprättades två beskrivningar av tjänsterna, en för externt bruk och en för 
medarbetare. De externa beskrivningarna lades ut på Internet och i publikatio-
nen Handbok för arbetssökande. De interna beskrivningarna gjordes tillgängliga 
i AMV:s intranät (Vis). I Vis framgick gemensamma krav på tjänsterna, dess 
syfte, vad de omfattade och inte omfattade, samt rollfördelningen mellan kund 
och Arbetsförmedling. Till beskrivningarna av tjänsterna fogades också krav vid 
tillämpningen av tillhörande metoder, program, regler m.m.  

Tjänstebeskrivningarna innehöll vissa krav och rutiner som skulle följas, men 
fungerade i huvudsak som ett skal för de metoder som tillämpades inom tjänsten. 
Vissa metoder var ”kvalitetssäkrade”, vilket innebar att metodbeskrivningen var 
fastställd efter att ha genomgått diverse prövningar.  

                                                 
44 Det enhetliga tjänsteutbudet skulle erbjudas alla arbetssökande och arbetsgivare i Sverige men 
måste anpassas till rådande förutsättningar, till exempel Arbetsförmedlingens tillgång på resurser. Att 
få ta del av Arbetsförmedlingens tjänster var inte att betrakta som en rättighet. Arbetsförmedlingen 
skulle avgöra vilka tjänster och vilken service som skulle erbjudas för att bäst svara mot den arbets-
sökandes och arbetsgivarens behov. Politikernas (nyckfulla) tilldelning av programmedel kunde dock 
avgöra vad som för dagen fanns att erbjuda. 
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Värt att notera är att AMS indelning i huvudtjänster, tjänster, metoder och akti-
viteter inte helt överensstämmer med gängse terminologi inom processorienter-
ing (se Rentzhog 1998; Egnell 1999; Bergman & Klefsjö 2001; Ljungberg & 
Larsson 2001). Med sådan terminologi skulle verkets två huvudtjänster (figur 8) 
benämnas huvudprocesser. Detta eftersom det är de två flöden av aktiviteter 
som har en extern kund. De nio (2+7) tjänsterna är delar av dessa två flöden 
och borde därmed benämnas delprocesser (vore de inte detaljbeskrivna i egna 
underliggande flödeskartor hade de kunnat benämnas aktiviteter). Metoderna 
(här lika med sätt att arbeta internt) beskrevs som egna flöden, men var oftast 
inordnade som delar av de nio tjänsternas flöden. Vissa metoder fanns under de 
inledande stegen i huvudtjänsterna (före de nio tjänsterna). I båda fallen kan 
metoderna, enligt gängse terminologi, jämställas med delprocesser.  

Implementeringen av Af Sverige  
Även då AMS kanske inte medvetet hade ägnat sig åt BPR och även då de inte 
tillämpat alla de verktyg och metoder som finns tillgängliga för ändamålet, på-
minner resultatet onekligen om vad som förväntas enligt denna skola. Den för-
definierade, färdigtänkta och förväntade tjänstekognitionen presenterades från 
centralt håll i form av processkartor. Tanken var dessutom att stora delar av 
flödet skulle styras om till webb och datorbaserade lösningar.  

Planen för implementering saknade enligt min bedömning en egentlig beskriv-
ning av hur tjänstekognitionen skulle överföras till och ersätta väsentliga delar av 
de anställdas befintliga medvetande (jfr kapitel 1). Vad som skulle införas och 
vem som var ansvarig var dock nöjaktigt fastställt. Hur implementeringen skulle 
gå till lämnades till ca 300 chefer (20 län) att själva finna ut. Till sin hjälp hade 
de ändå s.k. ”stödpersoner för Af Sverige” som också utgjort ett slags referens-
grupp under utvecklingsarbetet. De skulle vara länens experter på att översätta 
generella krav till praktisk tillämpning. 

Vid en träff med stödpersonerna under hösten 2004 ställdes frågan hur många 
som kände att man i länet var någorlunda klar med implementeringen. Intres-
sant för denna studie, och möjligheterna att kombinera top-down med bottom-
up, är att den ende som då räckte upp handen var representanten från det län 
som hade arbetat med processkartläggning bottom-up, dvs. Gävleborg.  

Trots begränsad framgång med införandet, fanns en generellt positiv syn på 
själva idén om Af Sverige. Medarbetarna såg positivt på ökad ordning och reda 
(AMS 2005). Under början av 2005 började emellertid kritiken att bubbla upp 
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via Aftonbladets ledarsida (Askling 2005a, b, c) vilket föranledde generaldirek-
tören att signalera full back i maskin för att inleda en diskussion om ”förenk-
lingar” av styrdokumenten:  

Det som pågår är ett systemskifte. AMS tillämpar kontantlinjen, fjärran från arbetslin-
jen. Det är en teoretisk/administrativ politik där enorma summor läggs på införandet 
av AF Sverige. Ett byråkratiskt datasystem med ’Handlingsplaner’, byggt på att varje 
arbetslös ska ha en plan som ersätter allt annat – arbetsförmedlare, personlig hand-
ledning, kontakt med arbetsgivare, osv. Vi har ’hjärntvättats’ i detta system i två år på 
otaliga konferenser, lokala uppföljningar, kick offs för 100-tals miljoner. Men till åtgär-
der för de arbetslösa finns inga pengar. Inte till utbildningar, kurser, praktik eller ens 
starta-eget-bidrag, som ju minskar arbetslöshetskön. Allt är stoppat sedan oktober 
2004 (Arbetsförmedlare i Stockholms län citerad i Askling 2005c). 

Kritiken råkade (?) sammanfalla med tidpunkten för frågan om förlängning av 
generaldirektörens förordnande, samt med att denne presenterat nya argument 
för sammanslagning av verket till en gemensam myndighet. Trots att såväl re-
geringen som oppositionen och personalen verkade vara generellt positiva till 
idén bakom Af Sverige, var generaldirektörens dagar räknade. Näste GD fann 
sig nödgad att ”lägga ned” Af Sverige. Utvecklingsarbetet fortsatte förstås ändå, 
men det är början på en annan historia.  

Jag lämnar nu själva innehållet i Af Sverige för att istället diskutera AMS syn på 
hur processerna i Af Sverige skulle utvecklas genom ”ständiga förbättringar”. 

7.5 Den strategiska retoriken rannsakas 
I styrdokumentet för Af Sverige (AMS 2003) används en retorik som är förvil-
lande lik den som används inom TQM. Under rubriken ”Professionellt arbets-
sätt” framhålls vikten av dokumenterade och kvalitetssäkrade arbetsmetoder. En-
dast de mest kostnadseffektiva metoderna ska användas i syfte att uppnå de bästa 
resultaten och de mest samhällsekonomiska effekterna. Metoder utan påvisbar effek-
tivitet utmönstras. Det anses viktigt med ett gemensamt språk som möjliggör jäm-
förelser och att lära av varandra för att kunna värdera och utveckla verksamheten. 
Eftersom kunskap ska vara gemensam och inte centralt, lokalt eller individuellt 
avgränsad, måste uppföljningar vara tillgängliga för dem som vill dra egna slut-
satser. Goda erfarenheter ska spridas och genomföras i hela organisationen och 
ineffektiva metoder ska fasas ut. Arbetsförmedlingen ska präglas av en gemensam 
värdegrund och chefer och medarbetare förväntas verka för ständiga förbättringar av 
arbetsmetoderna och utveckling av medarbetarnas kompetens. Arbetet ska bygga på 
medarbetarnas och chefernas kompetens och engagemang. Viljan att tillsammans 
utveckla den egna yrkeskompetensen och generöst dela med sig av erfarenheter 
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ses som grunden för tillfredsställelse i arbetet och grunden för en bra arbetsmil-
jö.  

Samtliga kursiverade ord i ovanstående stycke kan kopplas till någon av de tret-
ton grundläggande värderingarna enligt SIQ:s modell för kundorienterad verk-
samhetsutveckling (som kan ses som en operationalisering av TQM, se Quist 
2003, s 16-20).  

När AMS i styrdokumentet för Af Sverige (AMS 2003) behandlar den gemen-
samma värdegrunden, begränsas detta dock till (något som liknar) kundorienter-
ing: Sökande och arbetsgivare ska bemötas med respekt, värdighet och empati. 
I avsnittet betonas alla människors lika värde och respekten för olikheter i tän-
kesätt och vanor, samt vikten av att motverka och förebygga diskriminering (på 
grund av kön, etnicitet, religion och trosbekännelse, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder). Med detta vill man skapa konstruktiva förväntningar och 
beteenden, som förstärker sökprocessen. Det betonas att varje människa har 
resurser som kan tillvaratas i arbete. Individen har också ansvar för sin situation 
och sina handlingar och varje människa kan utvecklas och förändras. AMS vill 
skapa en situation där den arbetssökande tar emot information på ett positivt 
sätt, medverkar i arbetet och tar eget ansvar.  

 
En generös tolkning visar alltså att AMS explicita värdegrund omfattar kundori-
entering som dock bara är en av de tretton grundläggande värderingarna inom 
TQM. Trots att retoriken som återges i avsnittets första stycke vill förmedla 
vikten av medarbetarnas delaktighet, hör inte detta till den gemensamma värde-

 

Figur 9: AMS modell för ständiga förbättringar. 
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grunden. En viktig distinktion är att med delaktighet avses inte deltagande i ut-
vecklingsarbetet (utöver den promille av Af:s personal som deltog för att dela 
med sig av sin sakkunskap). Den som läser vidare i styrdokumentet förstår att 
det är AMS som ska ansvara för utvecklingen av metoder och arbetssätt. Det är 
AMS uppgift att informera om hur arbetet skall utföras genom att publicera me-
toderna på intranätet. Arbetsförmedlarna ska bidra med god kunskap och kom-
petens samt ett gott omdöme för att möta individens behov och anpassa insat-
serna till lokala omständigheter. För att kunna tillämpa de av AMS anvisade 
metoderna med hög kvalitet och effektivitet, krävs erfarenhet och vilja till för-
bättringar. Frågan är om de ovilliga är de som använder erfarenheten, dvs. den 
befintliga tjänstekognitionen, för att påvisa brister i metoderna? 

Ständiga förbättringar, så som det presenteras i styrdokumentet för Af Sverige 
(AMS 2003), är tydligt inriktat på förändring top-down. Som framgår av figur 9 
har Länsarbetsnämnden ingen funktion i AMS modell för ständiga förbättring-
ar. Idéer om förbättringar ska inkomma från kontoren för att beslutas centralt 
på AMS och därefter föras tillbaka för ett gemensamt, lokalt (och lojalt) infö-
rande över hela riket. Likheten med Demings (1993) PDSA-cykel är skönjbar, 
men inte tydlig. Den största skillnaden torde vara den hierarkiska beslutsgången 
i flera steg mellan en strategisk och operativ nivå.  

Att arbetet med ständiga förbättringar koncentreras till den strategiska nivån 
ska ses i ett sammanhang där ökad enhetlighet är en högt prioriterad fråga. Re-
toriken är lånad från TQM och ständiga förbättringar, men vad som avses är 
något annat. Processkartläggning för lokal organisering genom ständiga förbätt-
ringar (bottom-up) har dock en lång historik inom verket och var tidigt väl för-
ankrat inom flera län och på många förmedlingar. Före idén om Af Sverige 
hade inte bara Gävleborg utan också Västerbottens, Uppsala och Östergötlands 
län länge jobbat med frågan och exempel på mera begränsade satsningar går att 
hitta på många håll i landet. Det kan alltså antas ha funnits skilda synsätt, cent-
ralt och lokalt och mellan olika personer, om vad processorientering är för nå-
got och vem som skall kartlägga. 

Skilda synsätt  
Av AMV:s verksamhetsplan för 2005 (AMV 2005) framgår att ”Arbetsförmed-
lingen ska följa ett processorienterat arbetssätt”. Innebörden av detta är att 
”verksamhetens olika arbetsflöden ska identifieras och dokumenteras”. Här 
verkar det vara processkartläggning bottom-up som avses, snarare än top-down 
och frågan är om tänkesätten ens inom AMS var helt samstämmiga?  
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För att chefer och medarbetare sedan ska kunna följa upp hur metoderna fungerar 
och ständigt förbättra verksamheten på Arbetsförmedlingen, måste också ”de 
operativa målen kopplas till mätetal i processerna” (ibid.). Av skrivningen för-
stås att det lokala förbättringsarbetet ska kopplas samman med det centrala 
styrsystemet. Av verksamhetsplanen framgår vidare att det (som en förutsätt-
ning för det professionella arbetssättet) ska etableras en stödstruktur ”på samt-
liga länsarbetsnämnder för att stödja arbetsförmedlingarna i implementeringen 
av Af Sverige när det gäller processorientering, kvalitetssäkring av metoder och 
kompetensutveckling.” I ett och samma dokument ges alltså signaler om att 
processkartläggning både ska ske bottom-up och top-down. Fanns här kanske 
en idé om en integrerad approach, är det ett missförstånd eller är det bara reto-
rik? En verksamhetsplan behöver dock inte uttrycka en gemensam vilja utan 
kan också ses som resultatet av en ofullständig45 förhandling mellan olika syn-
sätt, en kompromiss.  

 

Figur 10: AMS modell för utveckling, implementering, utförande och förbättring av kvali-
tetssäkrade metoder (AMV 2004). 

Strax efter tidigare nämnda möte, där det visat sig att Gävleborgs län var en-
samma om att ha kommit långt med implementeringen av de kvalitetssäkrade 
metoderna, blev det aktuellt att initiera ”processkartläggning” på landets alla 
förmedlingar, men frågan är vad som avsågs och om alla förstod detta på sam-
ma sätt? Den 21 september 2004 hade länsarbetsdirektörerna utbildats i pro-
cessorientering och diskuterat verktygets användbarhet för införandet av Af 

                                                 
45 Hade förhandlingen skett med SODA eller någon annan strukturerad metod för att säkerställa 
gemensamma tänkesätt (s 64) kanske resultatet blivit mera entydigt? 
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Sverige. Som framgår av den modell som då presenterades (figur 10), skulle 
förbättringarna fortsatt utredas och fastställas av AMS före verkställande. Av 
modellen förstås att länsarbetsdirektörerna inte utbildades i processorientering 
för lokal organisering. 

Som tidigare beskrivits (avsnitt 7.3) förväntades medarbetarna i Gävleborg delta 
i problemlösningen, medan man i Af Sverige förväntade sig efterlevnad av de 
förbättringar som AMS skulle utarbeta. Därmed inte sagt att utvecklingen i 
Gävleborg saknade strategisk styrning: vad som där betonades var att proble-
men skulle sorteras på rätt ägare. Problem som kunde hanteras inom givna ra-
mar skulle åtgärdas av förmedlingen medan övriga skulle skickas till Länsar-
betsnämnden för åtgärd eller för vidarebefordran till AMS. Skillnaden i tolkning 
av konceptet ”ständiga förbättringar” är stor mellan AMS och Gävleborg. Den 
vertikala kommandomodell som blev delprojektets slutresultat var klädd i sam-
ma språkdräkt, men var något annat än vad som berättades om från Gävleborgs 
län. 

Enligt nämnda verksamhetsplan (AMV 2005) skulle idébasen för implemente-
ring av de nya metoderna vara processorientering. Frågan är dock vad detta 
innebar för förmedlingarna, annat än att kopiera de beskrivningar som redan 
fanns? ”Att verksamhetens olika arbetsflöden ska identifieras och dokumente-
ras” måste förstås som att processerna skulle identifieras och dokumenteras i 
enlighet med de processer (tjänster och metoder) som fastställts för Af Sverige. 
Att ”ständigt förbättra verksamheten på Arbetsförmedlingen” är emellertid en 
konkret förnyelseuppgift lokalt. Men medarbetare i en verksamhet som sedan 
årtionden styrts enligt kommandomodellen, som lever med politikernas ryckiga 
medelstilldelning och som hört generaldirektören uttala att ”diversehandeln” 
skall upphöra, kan nog tolka detta som att verksamheten ständig skall anpassas 
till nya riktlinjer från AMS. En snarlik tolkning bedöms i vart fall av Aftonbla-
det som medialt gångbar: 

Högsta ledningen med Anders L Johansson har flyttat till dyra lokaler i centrala 
Stockholm, ekonomen Sandro Scocco har fått utökade anslag för ’omvärldsanalyser’, 
alla andra ska jobba processorienterat som i köttindustrin med ett enda kundkoncept, 
den heliga Handlingsplanen (AMV-tjänsteman citerad i Askling 2005c). 

7.6 Strategin förhandlas 
”Varför ska vi lägga tid på att kartlägga processer, när facit redan finns från 
AMS” var, som tidigare nämnts, bland det första som uttalades av en deltagare i 
den utbildning i ”processkartläggning” som genomfördes under januari-mars 
2005. Den strategiska retoriken hade svårt att vinna gehör.  
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Utbildningen, som omfattade sex dagar, vände sig till 60 (tre grupper om tjugo) 
s.k. processhandledare som skulle ingå i den stödstruktur på länsnivå som 
nämndes i verksamhetsplanen (AMV 2005). Uppgiften för dessa interna kon-
sulter hade presenterats på mötet med länsarbetsdirektörerna i september 2004. 
Även om rubriken på utbildningen var ”processkartläggning” så skulle process-
handledarna också ge Af-kontoren stöd i det operativa målsättningsarbetet, vid 
implementeringen av kvalitetssäkrade metoder samt i arbetet med ständiga för-
bättringar (AMV 2004).  

Deltagarna fick praktisk träning och teori om processkartläggning, mätning 
samt arbete med ständiga förbättringar enligt TQM, men föredragshållare fanns 
också med från AMS för att tala om Af Sverige. Då ett och samma ord kan be-
tyda olika saker för olika personer var skillnaderna i synsätt (som illustrerades av 
uttalandet från den insiktsfulle deltagaren tidigare) väl dolda. Det blev dock 
nödvändigt att konstruera en förklaringsmodell som kunde klara kritisk gransk-
ning av förespråkare för båda synsätten. Som utgångspunkt för detta konstate-
rades att detaljeringsgraden i processbeskrivningarna var större i Gävleborg än i 
Af Sverige. Processbeskrivningarna i Gävleborg var utformade av medarbetare 
som sökt ett gemensamt svar på hur arbetet bör utföras. Detaljer (ex. hur många 
arbetssökande som kan bokas till samma aktivitet46) kan då vara avgörande för 
ett fullgott resultat.  

Processerna i Af Sverige angav i första hand vad som erbjöds, vad som innefat-
tades i en viss metod eller tjänst och vad som ansågs krävas för en enhetlig, 
rättssäker och effektiv leverans. Emellertid varierade detaljeringsgraden och den 
kanske mest detaljerade metoden ”Inskrivning/Introduktion” (bilaga b) inne-
höll bitvis ganska tydliga beskrivningar av hur arbetet skulle utföras. Det konsta-
terades att inte heller i denna beskrivning skulle en fullt kompetent, men nyan-
ställd, förmedlare kunna utläsa tillräckligt om metodens tillämpning på arbets-
platsen: Om Sveriges alla arbetsförmedlingar vore bemannade med en enda 
person som hade att hantera ett rimligt antal sökanden, skulle kanske denna 
styrning vara tillräcklig för önskad rättssäkerhet och enhetlighet. Om målet där-
emot är situationsanpassad effektivitet och om värdeskapandet ska ske i samar-
bete med andra anställda och kanske med andra kontor, torde detta kräva ge-
mensamma rutiner även på mera detaljerad nivå. Det duger då inte att boka 
sökanden till en aktivitet utan att veta att denna kommer att genomföras den 
aktuella dagen, för aktuellt syfte och med den kategori sökande som avses. Ru-
tiner för sådant kan (av förståeliga skäl) inte förväntas av AMS, utan måste ut-
                                                 
46 Lokalens storlek och beskaffenhet, kan påverka hur många deltagare som är lämpligt. 
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arbetas på operativ nivå. Då merparten av AMS processbeskrivningar beskrev 
tjänster och metoder på en övergripande ”vad-nivå” och då det operativa arbe-
tet alltid skulle kräva lokala anpassningar, måste Arbetsförmedlingen alltid över-
sätta centrala direktiv till lokal tillämpning. Alternativen var att översättningen 
skulle göras enskilt av varje förmedlare, av chefen på kontoret eller genom att 
personalen upprättade en egen processbeskrivning. En sådan beskrivning skulle 
då behöva uppfylla kraven från Af Sverige, fungera tillsammans med Kund-
tjänst, ams.se och AMV:s informationssystem (AIS) samt uppfylla kraven i la-
gen om arbetslöshetsförsäkring samt andra direktiv för verksamheten. Genom 
att beskriva processen på en hög nivå för att sedan låta personalen beskriva 
processens detaljer, skulle förändringen bli verklighet (jfr Davenport 1993, s 10-
11).  

 

Figur 11: Genom Af Sverige har utbudet 
”trattats ned” till en gemensam ”vad-nivå” 
som skall översättas till en ”hur-nivå” på 
respektive kontor. 

Budskapet till processhandledarna utformades för att överensstämma med vad 
som tidigare sagts: syftet med Af Sverige är att ”tratta ned” ett, tidigare mycket 
varierat, utbud (diversehandeln) till en gemensam, enhetlig nivå. Processbe-
skrivningarna, enligt Af Sverige, är till för att kommunicera till organisationen 
vad som ska erbjudas och vilka gemensamma krav som ställs på leveransen. För 
att förverkliga denna ”vad-nivå” är det förmedlingarnas uppgift att, genom pro-
cesskartläggning, beskriva hur leveransen skall genomföras. Inom de ramar som 
följer av den gemensamma ”vad-nivån” har förmedlingen stor frihet att arbeta 
med kreativt förbättringsarbete. Då AMS processkartor bara är till för att kom-
municera gemensamma krav, är det inte dessa som ska användas ute på förmed-
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lingarna. Förmedlingarna förväntas istället själva kartlägga, beskriva och förbätt-
ra sina processer, men inom givna ramar. Budskapet illustrerades som ett timglas 
(figur 11) med ”taggig midja” som visade den varierade detaljeringsgraden (den 
lite flytande gränsen mellan vadet och huret i AMS processbeskrivningar). 

7.7 Taktiska överväganden 
Åter till de 60 nyckelpersonerna. Under utbildningens sista dag genomfördes en 
processkartläggning i syfte att koppla ihop de erfarenheter deltagarna gjort för 
att därigenom konkretisera uppgiften på hemmaplan. Deltagarna använde de 
moment de lärt sig som byggstenar för att utveckla en ny (intern) tjänst som 
kallades ”Stödja införandet av ett processorienterat arbetssätt på en arbets-
plats”. Tjänsten skulle ge stöd till deltagarna i uppgiften att hjälpa kontoren att 
processorientera. Då utbildningen var uppdelad i tre grupper skapade den första 
gruppen processkartan varpå de två följande grupperna formulerade huret, dvs. 
den text som beskriver innehållet i respektive aktivitet. Efter viss justering och 
remittering till deltagarna och till ansvariga på AMS, blev resultatet det som re-
dovisas närmare i bilaga c. Den bilagda processbeskrivningen är relativt tydlig, 
så jag finner inte anledning att kommentera alla moment.  
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Figur 12: Processen "Stödja införandet av ett processorienterat arbetssätt på en arbets-
plats". 

Kartläggningen på kontoret (figur 12, aktivitet 3) sker under ledning av pro-
cesshandledaren på traditionellt manér (jfr Ljungberg & Larsson 2001, s 206-
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209) på en stor tavla med hjälp av ritade pilar, boxar, gula Post-it-lappar och 
bakgrundsplast. Enligt Deming (1993) bör nuläget vara känt innan förbättring 
kan ske och uppgiften var därför att kartlägga det befintliga (inte det önskvärda) 
arbetssättet. De rationella argument som användes var att ett oklart utgångsläge 
gör att värdet av förflyttning är oklart, samtidigt som det är svårt att ta ut rikt-
ningen: att veta vad som måste göras. Det betonades att ingen har nytta av en 
utopisk och orealistisk framtidsvision från den bästa av världar. Det är nuläget 
som ska beskrivas. Fokuseringen på förbättringar måste dock prägla arbetet för 
att arbetslaget skall finna uppgiften meningsfull. Ett evigt skrivande utan för-
bättringar kanske kan attrahera enstaka ”strukturfascister”, men skulle göra att 
majoriteten skulle tappa intresset. Deltagarna uppmanades därför att ändå strä-
va efter en rimlig mängd realistiska och snabbt genomförbara förbättringar.  

Deltagarna lärde sig också att först kartlägga övergripande processer, före detal-
jering (kartläggning) av ingående delar. Skälet som anfördes var att en bild av 
helheten gör det möjligt att undvika förändringar som får oanade konsekvenser 
i andra delar av verksamheten. Ett ytterligare argument var att när delarna kart-
läggs, är det bra med en övergripande helhet att ”stoppa in dem i”.  

Direkt efter kartläggningen skulle det, som underlag för kommande förbätt-
ringsarbete enligt TQM, skapas en gemensam problembild runt nackdelarna 
med det aktuella arbetssättet (jfr s 176). Momentet innefattar brainstorming 
kring problem i det arbetsflöde som kartlagts. Medarbetarna skriver kända pro-
blem på röda Post-it lappar som sedan, under diskussion om dess innebörd, 
placeras på den aktivitet i processen där problemet skulle kunna förebyggas 
(inte där det upptäcks). Lappar som inte passar in i processen (synpunkter på 
andra saker) kan då sorteras bort för att inte störa det fortsatta arbetet. Möjlig-
heterna till ständiga förbättringar visualiseras. Målet var även att göra trovärdigt 
att arbetslaget skulle ha en relativt stor frihet att utforma sin process inom de 
givna ramar som följde av de strategiska riktlinjerna.  

I processens femte steg omformas aktiviteterna på ”vad-nivå” i processkartan 
till ett gemensamt hur, i form av en verbal beskrivning. Verkligheten tolkas och 
omtolkas till dess att gruppen uppnått en ändamålsenlig och mera gemensam 
förståelse av densamma. Den faktiska arbetsinsatsen kan uppskattas till några 
dagar för inblandade deltagare, men arbetet kan i praktiken vara utdraget under 
flera veckor, kanske månader. I den verbala beskrivningen fokuseras sådant 
som är väsentligt för ett fullgott resultat och som arbetslaget anser bör hanteras 
lika oavsett vilken (kompetent) person som för tillfället utför arbetet. Texten 
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ska skrivas på ett lättläst, kortfattat och sammanhängande sätt så att ”den röda 
tråden” blir tydlig. Omfattningen minimeras genom hänvisning till underliggan-
de dokument där detaljer kan utläsas. För att koncentrera arbetet på frågan om 
hur, och för att skapa personoberoende beskrivningar, anges ansvarig utförare 
som en roll. Den ursprungliga flödeskartan (steg 3) ritas om så snart gruppen 
enats om en ny syn på verkligheten och den verbala beskrivningen förändras 
löpande. Flödeskartan och den verbala beskrivningen utgör tillsammans en 
”processbeskrivning” med det explicita syftet att styra processen. Exempel på 
en sådan processbeskrivning under bearbetning ges i bilaga a, s 385. 

Det är först i processens sjätte steg som anpassningar till externa krav kommer 
in. När den röda tråden i beskrivningen blivit tydlig och gruppen tillgodogjort 
sig vissa förbättringsförslag, förväntas den vara mogen för anpassning till gäl-
lande föreskrifter. Anpassningsaktiviteten kan dels innebära en kontroll gent-
emot sådana policies, lagar och förordningar, gemensamma riktlinjer och annat 
som gällt sedan länge. Det kan också vara en anpassning till nya föreskrifter, t 
ex AMS ”kvalitetssäkrade” metoder, eller till krav som kommuniceras ut på 
andra sätt.  

I processens sjunde aktivitet initieras det egentliga arbetet med ständiga förbätt-
ringar på kontoret. Efterhand som arbetet fortskrider förväntas en efterfrågan 
på mätbarhet i förbättringsarbetet. Ett åttonde steg är därför att (som en för-
bättring) införa operativa mått som länkas till modellen för målstyrning. Ambi-
tionen är att koppla arbetslagets behov av mätbarhet till AMS:s modell för mål-
styrning (i enlighet med vad som tidigare nämnts om verksamhetsplanen AMV 
2005) och därmed få mer relevanta och accepterade mål på operativ nivå än vad 
som kanske tidigare förekommit. 

7.8 Förutsättningarna för mobilisering i sammanfattning  
Det bör understrykas att den taktik som presenterats i föregående avsnitt har 
granskats och godkänts av personal på AMS. Kanske innefattade godkännandet 
också en avstämning med högsta ledningen? Det vore dock för mycket sagt att 
taktiken gavs status som officiell metod för implementering av Af Sverige och 
inget tyder på att ledningen hyste sådana förhoppningar. Trots förhandlingar 
med representanter för olika intressen, för att utforma utbildningen på ett sätt 
som accepterades av alla, är det troligt att skillnaderna i synsätt kvarstod, dvs. 
att syftet och inriktningen på utbildningen uppfattades olika av olika aktörer. 
Mig veterligt har det aldrig skett någon uppföljning av det arbete som utfördes. 
Inte heller gjordes några förtydliganden av vad som egentligen avsågs i verk-



140 DEL II: MAKTEN ÖVER PROCESSKARTANS TERRITORIUM 

samhetsplanen (AMV 2005) om hur det lokala kartläggningsarbetet hänger 
samman med AMS centrala kartläggningsarbete. Inte desto mindre ger proces-
sen i bilaga c en god bild av vad handledarna åkte hem till länen för att genom-
föra. Många län har också försökt att följa modellen, och i nästa kapitel återges 
ett exempel på detta.  

Likt andra organisationer påverkas AMS av inresande idéer från olika institutio-
nella fält. Hela projektet Af Sverige skulle (utanför ramen för denna studie) 
kunna förklaras med exempelvis nyinstitutionella utgångspunkter. Resultaten av 
projektet kommer då inte att kunna härledas till en specifik diskurs utan måste 
ses som en blandning av lämpliga inslag från olika institutionella fält. Brunsson 
(1998) liknar spridningen av institutionella idéer vid svampar som dyker upp ur 
jorden på olika ställen utan att man kan förutse var, och utan att man kan se 
något samband mellan de olika bestånden. Processorientering skulle kunna vara 
en sådan svamp. Spridningen av idéer förklaras (ibid.) dels med organisationer-
nas deltagande i samhälleliga diskurser och dels med organisationens position i 
den egna reformcykeln. Under den tid som en organisation arbetar med att in-
föra en viss reform anses den inte mogen att samtidigt ägna intresse åt andra 
idéer. Vissa idéer måste stå tillbaka för andra idéer, förespråkare av vissa idéer 
måste stå tillbaka till förmån för förespråkare av andra idéer. Med bristfällig 
kompetens kan Brunssons svampar dock vara svåra att åtskilja och misslyckad 
artbestämning kan få fatala följder. Processorientering för strategisk styrning 
och lokal organisering är två skilda arter som är förvillande lika på ytan, men 
fundamentalt olika till sin inre uppbyggnad. Min fråga genom hela det här arbe-
tet är hur de båda kan kombineras i praktisk tillämpning.  

I detta kapitel har jag, utifrån min förförståelse och diverse texter, redovisat 
studiens kontext och bakgrunden till intresset för processkartläggning inom 
AMV. På direkt uppdrag av regeringen ville AMS skapa en enhetlig, rättssäker 
och effektiv svensk Arbetsförmedling, ett Af Sverige. Kravet på förändring 
grundade sig i att Regeringen inte varit nöjd med verkets styrning och kritiken 
hade upprepats i flera rapporter från Riksrevisionen, Statskontoret och RRV. 

Det som förefaller som ett systemfel kan delvis förklaras med den, här utläm-
nade men, omgivande politiska diskursen som ofta framstår som frikopplad 
från en faktisk verklighet (se Lindvert 2006). Exempelvis vore det spännande 
att konfrontera de politiker som kritiserade AMS för att AMV inte skapar några 
nya jobb, med den övergripande processkartan i Af Sverige (figur 8) – i vilken 
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del av denna förväntar man sig att nya jobb ska uppstå?47 Till bakgrunden hör 
också att AMV sannolikt är det verk som tydligast har sina rötter i arbetarrörel-
sen. LO-kollektivet representerar samtidigt AMV:s viktigaste kundgrupp. För-
ändringsarbetet inom AMS skedde i en politisk miljö som många gånger kan 
upplevas som irrationell och konfliktfylld. När kritiken blivit så tung att LO 
måste kritisera den ”egna” regeringen, kanaliserades detta genom Aftonbladets 
ledarsida: 

Det jäser ute i landet. På arbetsförmedlingar, länsarbetsnämnder, i facken lokalt, hos 
LO, TCO och Saco centralt, överallt bland dem som är ansvariga för arbetsmark-
nadsfrågorna finns en väldig och växande kritik mot AMS, arbetsmarknadsstyrelsen, 
dess ledning och hur den sköter arbetslösheten (Askling 2005b). 

Samtidigt som AMS kartlade processerna top-down pågick motsvarande kart-
läggning bottom-up på landets Arbetsförmedlingar. Det har blivit dags att 
plocka fram den tolkningsram som utvecklades i kapitel 6 och, med denna för 
ögonen, delta i pågående självbeskrivning på Arbetsförmedlingen i ”Kneg”.  

                                                 
47 Ett svar skulle naturligtvis kunna vara tjänsten ”Starta eget företag”, men detta är ändå en margi-
nell andel av AMV:s verksamhet. 
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8 Försök med lokalt självstyre på Af i Kneg 

I detta kapitel beskrivs den interaktion som uppstår mellan medarbetare på ett 
Af-kontor när de under arbetet med självbeskrivning måste förklara, förstå och 
skapa gemensam mening om hur de arbetar. 

  

Figur 13: Medarbetarna har samlats för en första kartläggning.  

Det som följer är en, närmast ordagrant återgiven, modellering av processen 
”Söka arbete” på Arbetsförmedlingen i ”Kneg”48 (figur 13). Under ledning av 
en handledare, förhandlas deltagarnas, ofta påtagligt disparata, tjänstekognition. 
Resultatet blir en gemensam processkarta över verksamhetens ”nuläge” (som 
om det funnes ett sådant).  

Kapitlet är inriktat på att förmedla interaktionen mellan deltagarna, snarare än 
att redan i detta stadium diskutera hur tjänstekognition påverkas av självbe-
skrivning. I de kommentarer som infogats i texten gör jag mig många gånger till 
tolk för de begrepp och orsakskedjor som deltagarna ger uttryck för. Med detta 
tolkande vill jag förmedla min generella bild av det slags skeende som pågår. Re-
dan när projektet startade bar jag, som tidigare nämnts, med mig erfarenheter 
från ett rikt empiriskt material. Berättelsen från Kneg används för att förmedla 
dessa. Vad jag uppfattar som aktörernas tänkesätt använder jag för att (med 

                                                 
48 ”Kneg” är ett verkligt kontor men namnet är ändrat.  
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stöd av den tolkningsram som utvecklades i kapitel 6) tydliggöra det faktum att 
samtalet påverkar deltagarna att tänka-till och kanske förändra sitt tänke- och i 
förlängningen sitt arbetssätt. Att jag många gånger handlett liknande övningar 
vid Af kanske borgar för att jag kan tolka skeendet relativt väl. Vilken mening 
som skapas hos olika individer, just vid dessa samtal inom Af i Kneg, är ändå 
inte så intressant. Min beskrivning och tolkning syftar framförallt till att illustre-
ra min praktiskt grundade erfarenhet av vad som sker. Med all säkerhet har jag 
inte uppfattat skeendet helt och fullt, men förhoppningsvis är de tolkningar 
som görs, och som senare grundar för fortsatt argumentation, användbara på 
ett generellt plan. Med vissa undantag49 gäller att citat, nära nog är ordagrant 
hämtade från inspelningen, medan de tolkningar som jag gör har kursiverats. 

Självbeskrivning, så som det har diskuterats tidigare i texten, innebär att det är 
deltagarnas tjänstekognition som förhandlas och avbildas och i kapitelrubriken 
använder jag ordet ”självstyre”. Men som ska framgå försöker handledaren i 
Kneg att, med begränsad framgång, påverka vad som ska bli gruppens slutsat-
ser. I mina kommentarer, och utifrån min tolkningsram, kommenterar jag hur 
detta kanske skulle kunna ha skett med större framgång. Syftet är att grunda för 
senare tolkning (i avsnitt 12.3) av hur sådan påverkan i någon mån ändå kan 
vara möjlig. 

De forskningsfrågor som berörs är frågorna I, IV, V, VI och VII, dvs.: vilka 
tecken finns på att aktörernas tjänstekognition fördjupas, breddas och blir mera 
samstämd, vad bör känneteckna den lokale chefens roll och förhållningssätt, 
vad kännetecknar god handledning vid processkartläggning, vad kan sägas spe-
cifikt om processkartläggningens förmåga att utveckla tjänstekognition samt hur 
uppnås goda resultat vid processkartläggning?  

Vid kapitlets slut sammanfattas min preliminära tolkning av vad som tyder på 
att aktörernas tjänstekognition fördjupas, breddas och blir mera samstämd 
(forskningsfråga I). Uppsummeringen av övriga forskningsfrågor får anstå till 
den mera strukturerade tolkning som vidtar i del III och där hänvisningar ofta 
görs till detta kapitel. Så till det faktiska skeendet under övningen på Af i Kneg.  
                                                 
49 Vad aktörerna faktiskt uttalar är markerat med citattecken. Undantagsvis används citattecken 
också för att (i min tolkning) markera och introducera vissa facktermer, namn och koncept (ex ”Af 
Kneg”, ”Basinfo” och ”Inskrivning”) som tillhör det lokala särspråket (fotnot 30, s 68) eller som kan 
vara nya eller obekanta för gemene man. Utan citattecken refereras översiktligt vad jag bedömt som 
alltför långdragna eller mindre väsentliga delar av förloppet, men som ändå kan vara av betydelse för 
sammanhanget. Hur jag uppfattar deltagarnas tänkesätt presenteras på två sätt. Det sker (1) i an-
slutning till replikerna, när de (som i första stycket under ”Uppgiften introduceras”) åtföljs av kom-
mentarer såsom ”undrar handledaren som är mån om att skapa delaktighet” (utan citattecken fort-
sättningsvis). Att på detta sätt tillskriva aktörerna en viss avsikt är del av tolkningen, men viktigare 
har jag bedömt det som (2) presenteras i kursiv stil.  
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8.1 Personalmöte I: Kartläggning 
Det är en mörk novemberdag 2005 och samtliga nio anställda vid Af Kneg har 
samlats för en introduktion till processkartläggning. Handledaren är oerfaren 
och pressad av uppgiften. Hon har gjort sitt bästa för att ta del av vad som 
förmedlades i den utbildning (avsnitt 7.6-7.7) som hon dock själv inte deltagit i. 
En outtalad vilja hos henne är att komma så nära AMS centralt beslutade pro-
cessmodell som möjligt (figur 8, s 127). Som nämnts är framgången, med att på 
detta sätt kombinera strategisk styrning med lokal organisering, dock begränsad. 

Det moment som vi ska följa är att uppgiften först introduceras, därefter defi-
nieras processens ramar (dess namn, vad den börjar med och hur den slutar, s 
147). Efter det att själva kartläggningen inleds, med brainstorming om de aktivi-
teter som ska ingå (s 151), kommer vi att följa hur aktiviteterna i processkartan, 
steg för steg identifieras. De fyra aktiviteter som gruppen under mötet namnger 
och bestämmer innehållet för är Inskrivning/Introduktion (s 152), Basinfo (s 156), 
Fastställa tjänst (s 160) och Tjänster (först benämnd ”Behov/Metoder”, s 163). 
Mötet avslutas med en diskussion om de problem som deltagarna anser finns i 
den nu kartlagda processen (s 176). I avsnitt 8.2 samlas sedan arbetslaget igen 
för att, genom textbeskrivningar, ytterligare specificera nämnda aktiviteter (s 
176). Ett ofärdigt exempel på en sådan lokal processbeskrivning som efter hand 
ska utarbetas, presenteras i bilaga a, s 385. 

Uppgiften introduceras 
Processhandledaren från Länsarbetsnämnden inleder med att informera, den 
lite avvaktande gruppen, om att det inte finns något självändamål med process-
kartläggning, utan att övningen är till för att hitta sådant man behöver förbättra. 
”Man beskriver, sen tillämpar man och hittar förbättringsmöjligheter, och sen 
får man beskriva igen. Det blir som en ständigt pågående process med ständiga 
förbättringar.” En deltagare med viss erfarenhet av ämnet bekräftar att man kan 
hitta både starka och svaga punkter. ”Men vad är det man ska beskriva då. Är 
det nuläget ’så här ser det ut’ eller är det nån slags tänkt framtid… önskemål 
och utopi? Vad säger ni, vad tycker ni?”, undrar handledaren som är mån om 
att skapa delaktighet. ”Det måste nästan vara målet va?” svarar en deltagare 
men handledaren hör vad hon vill höra: ”Nuet… jaa… är vi överens om det, 
känns det bra… vi beskriver nuet? Deltagarna förstår att det första svaret för-
modligen var fel och nickar försiktigt. ”Ja för beskriver vi ett önskat läge så 
kommer vi kanske inte åt: ’var har vi problemen idag då?’”. Då tror vi kanske 
att vi är borta i det önskade läget på nåt sätt. Jag håller med dig, vi håller oss till: 
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’hur ser det ut nu?’ och bryr oss inte om liksom att det borde se ut så här eller 
enligt reglerna ska det va så här. Det blir bra det.” 

Deltagarna får också veta att arbetet kommer att ta tid, att det som ska göras 
idag bara är starten på något som kommer att vara ett arbetssätt som förmed-
lingen kommer att tillämpa löpande. ”Intervallen och så det får ni ju bestämma 
efterhand, hur ofta, när och hur långt har vi kommit nu och när tar vi nästa steg 
och så där. Det är ju naturligtvis upp till kontoret att bestämma då … ihop med 
nån av oss som ger nåt stöd då… men det kräver ju mycket tid och mycket ar-
bete, så är det ju…och då kan man ju tänka så här: varför inte bara, jaa…skicka 
ut ett papper och skriv och säg hur det ska va så jobbar vi så. Det går ju mycket 
fortare (deltagarna fnissar försiktigt) …nej…det är, då äger man inte så mycket 
själv, då är man inte delaktig och kan inte ta så mycket ansvar för hur man job-
bar, hur arbetssättet fungerar. Så det är klart att det är det som är vitsen med att 
lägga så mycket tid, att man jobbar igenom och man är delaktig, och att man 
kan faktiskt tar ansvar också att det sker förbättringar och så. 

Processhandledaren söker gruppens bekräftelse med att fråga ”är det ok tycker 
ni, är det vettigt?” och får ett omedelbart ja från gruppens yngsta deltagare som 
också är förmedlingens senast anställda. Också arbetslagets mest åsiktsrika med-
lem ger sitt gillande på en direkt riktad fråga om vad denne tycker. ”Vi vet ju 
inte riktigt var vi hamnar, men det är väl en av poängerna det. Vi vet ju inte 
riktigt var nuet är för alla…samtidigt.” På handledarens fråga bekräftar de övri-
ga att de inte vet så mycket om hur kollegorna jobbar. Chefen fyller i med att 
det särskilt i fråga om Kundmottagningen är viktigt att hitta mer gemensamma 
arbetssätt eftersom det ska ske förändringar där. Den senast anställda säger att 
det låter som ett spännande arbetssätt och att det skall bli kul, även om det blir 
jobbigt.  

Efter detta positiva gensvar skyndar handledaren vidare mot själva uppgiften. 
”Nu måste vi enas om vilken process vi ska börja med.” Detta är dock ingen 
öppen fråga. ”Man kan välja små delprocesser att jobba med, och jag vet att ni 
har intresse att jobba med just Inskrivning och Introduktion, men när vi har 
diskuterat fram och tillbaka har vi sagt att vi måste nog börja med den stora 
helheten för att kunna sätta in delarna i sitt sammanhang. För annars har vi inte 
riktigt början och slut klart för oss. Det är så det är tänkt. Vi börjar med en stor 
process och så kan man sen gå in i delar då. Det kommer vi inte hinna idag, 
utan det kan bli ett senare steg.” Här skruvar chefen på sig och ler för att visa 
att hon gärna, så fort som möjligt, kommer till väsentligheterna. Deltagarna får 
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veta att det är processen mot arbetssökande man ska börja med och att proces-
sen mot arbetsgivare får anstå till senare tillfälle. ”Och då ska vi börja med att 
hitta ett namn på den och nu får ni hjälpa till, nu är det dags”. 

Processens ramar definieras 
”Ja, vad säger ni, vad ska vi benämna det som dom sökande gör hos oss? Vad 
tycker ni, har ni några förslag?” Deltagarna vrider sig och tittar på varandra var-
efter någon konstaterar att ”nu står det still”. Hon som varit med förut föreslår 
”Genomresan”. ”Genomresan…ok…” upprepar handledaren ”genomresan 
…jaa…vilken resa som helst eller?” ”Nej, det är gången genom Af” svarar den 
erfarna som förmodligen tycker att detta är självklart. ”Gången genom Af…jaa” 
upprepar handledaren sakta som för att smaka på det. ”Vi beskriver den sökan-
des väg genom Af, det är ju bra…” försöker handledaren för att locka fram nya 
reaktioner. ”Det är det att jag vill ha in dom och ut dom, jag” förklarar den er-
farna. Handledaren svarar med att tänka högt: ”jaa…dom ska in och ut och vad 
händer där emellan. Vad händer där emellan, vad gör dom?” ”Söker jobb” sva-
rar chefen som vill passera denna självklarhet. ”Dom vill ha A-kassa” skojar 
någon. Tänkandet fortsätter: ”Jaa.. är det det som den här proces-
sen…’sökanden söker jobb’…alltså dom kommer in och dom kommer ut…och 
när dom är hos oss söker dom jobb. Vad säger ni, känns det rätt?” ”Jo, det 
känns väl rätt, men det känns för enkelt” säger den äldre medarbetare som har 
hand om de långtidsinskrivna. ”Jag tror inte det är så enkelt. En del sökande 
kommer in, får jobb och går ut, men för andra händer det ju en massa annat 
längs vägen. Det kan va utbildning, rehabilitering…alla tjänster.” ”Ja, bra, ja-
visst…det är klart att det händer. Så det är lite kringelikrokar här ju och dom 
kommer vi att rita upp här på plasten. Så det måste ju komma med, men vad är 
huvudprocessen? Är det ’söka jobb’, och så händer det lite kringelikrokar, eller har 
vi någon annan huvudprocess på förmedlingen, med dom sökande?” ”Nej” 
svarar gruppen unisont och den åsikstrike förtydligar att ”syftet är ju arbete”. 
”Vad ska jag sätta då, ska jag sätta ’söka arbete’ eller ”söka jobb’ eller vad sa ni” 
trevar handledaren. ”Söka arbete…mot målet” säger den åsikstrike. ”Söka arbe-
te mot målet, ok. Målet…det ska vi ta alldeles strax”, försöker handledaren 
”Målet är ju arbete, det är ju arbetsmarknadspolitikens primära grund det”, för-
klarar den åsiktsrike. ”Är vi överens om det, är det slutet det, liksom, att de får 
arbete”, sammanfattar handledaren. Den åsiktsrike är överens: ”slutet är arbe-
te”. ”Då skriver jag det”, säger handledaren som sett en möjlighet att avsluta 
diskussionen med detta svar på en fråga som hon ännu inte ställt. ”Då gör jag 
en rund ring längst här borta och så skriver jag ’Sökande fått arbete’”. Efter en 
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utvikning för att förklara symbolens innebörd återvänder hon till den första 
frågan: ”Men vad ska jag sätta för rubrik då..?” ”Söka jobb eller söka arbete” 
svarar chefen. ”Dom kommer ju till förmedlingen för att söka jobb. Sen kanske 
det inte mynnar ut i det alltid utan blir lite kringelikrokar”, tycker den nyanställ-
da. ”Är ni överens att det är ’söka arbete’ som är huvudprocessen? Nu yttrar sig 
en erfaren man som hittills förhållit sig passiv och resignerat suttit med armarna 
i kors: ”Man kan väl säga också att …vad det innebär för individen själv…att få 
en ny framtid, att få nya möjligheter. Man måste lägga med nåt sånt.” ”Jaa” ytt-
rar handledaren medan hon överväger hur hon ska hantera detta, lite avvikande 
inlägg. ”Ny framtid, nya möjligheter, det är det ju. Men det handlar ändå om 
arbetsområdet”, försöker hon. ”Ja, visst, men det är ju det det innebär för indi-
viden som kommer hit, att få en ny framtid”, förklarar den resignerade. ”Sen 
finns det ju en del som inte vill ha det, dom vill ha sitt gamla jobb” menar den 
nyanställda, vilket väcker entusiastiskt medhåll från de församlade. ”Sen finns 
det en del som kommer för att dom måste”, tillägger den erfarna. Handledaren 
utnyttjar den tillfälliga uppsluppenheten för att undkomma det tidigare oönska-
de inlägget. ”Ok, men jag sätter det ni säger, vill ni ha ’jobb’ eller vill ni ha ’arbe-
te’”. Den åsiktsrike avgör att det är ’Söka arbete’ som ska gälla.  

Efter femton minuters samtal har gruppen nu kommit fram till att de sökande söker arbete 
på Arbetsförmedlingen och att syftet med detta är att få arbete. Man kan förmoda att ingen 
är förvånad över denna slutsats, men det sprider sig ändå ett förnöjt lugn i lokalen. Kanske 
beror lugnet i första hand på att deltagarna tror sig ha förstått något om vad processkartlägg-
ning går ut på. De har lärt sig något om denna metod för lärande, det har uppstått ett läran-
de om lärandet, dvs. ett metalärande. 

Efter att ha sammanfattat resultatet så långt, går handledaren oförtrutet vidare 
med att efterfråga en ingång till processen: ”Hur kommer man in i den här, vad 
händer det allra första, vad är ingången”. ”Inskrivning” svarar den åsiktsrike 
och tillägger att ”’självinskrivning’ heter det”. ”Information” tycker den erfarna. 
”Arbetslös” menar den resignerade. ”Jaa, ni är där i början…” säger handleda-
ren som tydligen inte fått det svar hon önskat. ”Ja men man måste ju fråga 
kunden vad det är den vill ha hjälp med” tycker den åsiktsrike och tillägger 
skämtsamt att ”det är ju inte säkert att den som kommer in genom dörren är 
arbetslös. Det kanske är en väninna som vill hälsa på på jobbet. Och då kan det 
ju vara dumt att skriva in dom”. Efter viss munterhet tillrättalägger den erfarna 
att ”man måste ju fråga vad dom vill”. ”Och för att göra det måste dom ju 
komma hit” säger handledaren för att försöka leda samtalet i önskad riktning. 
Handledaren lägger avslutningsvis orden i munnen på deltagarna: ”Och där tror 
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jag att ni börjar närma er ingången nu.” ”Jaså, är det så enkelt” frågar den 
åsiktsrike som kanske börjat ana att det finns ett facit. ”Ja det är jätteenkelt” 
bekräftar handledaren och formulerar svaret: ”sökanden kommer in genom 
dörren”. ”Ja, dom kan ju inte göra det per telefon, dom måste komma hit” 
tycker den nyanställda. ”Man kan ju skriva in sig hemma först” invänder en 
yngre, IT-intresserad medarbetare. ”Det kan man” bekräftar handledaren ”men 
på nåt sätt anmäler man sig på Af i alla fall. Kan jag skriva ’sökanden anmäler 
sig på Af’ då kanske, eller är det fel?” ”Ja det är fel” säger den åsiktsrike och får 
medhåll när han säger att det inte är alla som anmäler sig. ”Nej…kan jag skriva 
kontaktar då eller, vad?” försöker handledaren. ”Kontaktpunkt Af” föreslår den 
åsiktsrike vilket handledaren hanterar genom att utveckla det som sades innan: 
”Ja, fast det måste var nån som…det är sökanden som kontaktar oss.” ”Ja fast 
ibland kan det vara arbetsgivaren som kontaktar oss”, invänder den äldre, med 
viss förlägenhet för att hon nu rör till det ytterligare. ”Arbetsgivaren, jaha, hur 
tänker du då?”, frågar handledaren. ”Nej men, hur mycket ska vi ha med, ska vi 
ha med varenda liten…” försvarar sig den äldre. ”Säg hur du tänkte” uppmunt-
rar handledaren. ”Jag tänkte så här: det kanske är ett företag som varslar, gör 
konkurs eller någonting och då kontaktar arbetsgivaren oss och säger…nu har 
jag tio personer här…” ”Ja, ok, så kan det naturligtvis vara, men det hör till 
processen ”Söka arbete” som ju ligger med inne i det här” invänder handleda-
ren.  

Det handledaren menar är tjänsten ”Söka arbete” (jfr figur 8, s 127) men hon glömmer att 
”Söka arbete” också är det namn gruppen just enats om för den egna processen. Hon missar 
också att framhålla att de tio friställda som arbetsgivaren ringer om också måste komma till 
förmedlingen för inskrivning. 

”Men räcker det inte med ’Personligt besök’ då” föreslår den åsiktsrike ”och 
sen vet vi ju inte vad som gäller”. Han får medhåll av den nyanställda som me-
nar att ”då kan vi rita en pil ut ’Inskrivning’, ’Ej inskrivning’ och…” ”Då kan 
jag rita en pil ut genom fönstret”, skojar handledaren och börjar rita en cirkel 
längst till vänster på plasten. ”Fast ni har inte riktigt sagt vad jag ska skriva?” 
”Personligt besök” upprepar den åsiktsrike. ”Sökande besöker…” försöker 
handledaren och fortsätter: ”Men, i och för sig, vad gör man på det här besöket, 
man kan ju besöka Af av olika anledningar, vi måste nog vara tydligare. Det kan 
ju vara ett besök som inte alls handlar om att söka arbete.” ”Ska vi bara ägna 
oss åt arbetslösa då?” konstaterar den åsiktsrike. ”Ska vi börja med inskriv-
ningsdelen”, frågar den IT-intresserade, ”att vi utgår från det eller..?” ”Vi börjar 
med ’Sökande söker arbete’ och slutar med ’Sökande har fått arbete’ föreslår 
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chefen. ”Sökande söker arbete” upprepar handledaren som inte är nöjd med 
svaret, ”och vad är då ingången till den processen” (figur 14). ”Frågeställning-
en”, menar den åsiktsrike medan chefen föreslår ”Registrering”.  

”Ni rör er precis i början av den här processen och ni ska strax få sätta er och 
spåna med lappar: vad är det som sker nu steg för steg. Vi ska bara klara ut in-
gången. Och allt det här kring inskrivning och det, det kommer ni skriva på era 
lappar: vad händer när man…vid inskrivning…ja det kommer ni strax … Men 
innan personen gör något…det ska vi skriva i den här” (hon pekar på cirkeln). 
”Information” föreslår den äldre. ”Det är nåt ni gör va?”, menar handledaren. 
”Vi låser upp dörren”, skojar chefen. ”Vad är den sökandes väg in”, frågar 
handledaren. ”Tanken” föreslår den erfarna, ”man kommer inte om man inte 
fått tanken”. ”Nu börjar det här bli rörigt”, tycker den nyanställda och den åsik-
trike ser ett behov av att reda ut situationen: ”Nu måste vi bestämma oss. Det 
finns faktiskt två saker när det gäller att söka arbete som jag ser direkt och det 
är ju den arbetslöse och så kan det vara den som är i arbete, en ombytessökande 
som kommer in. Då måste det ju finnas från vår sida en frågeställning till den 
här personen: vad vill du ha hjälp med? Men det beror ju på var börjar vi? Ska 
vi bara titta på den som är arbetslös eller också på den som är ombytessökande, 
för det är två olika saker.” ”Det är två olika saker” bekräftar handledaren, ”så 
det kommer bli ett par krokar på den här processen, säkert, men tänk att jag är 
din arbetssökande och kommer in. Vad är det första jag gör då?” ”Tar en 

Figur 14: Vad är ingången till processen ”Förmedla arbete”? 
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nummerlapp” skojar den resignerade. ”Du anmäler dig” föreslår den åsiktsrike. 
”Jag anmäler mig, ok, det är det första jag gör” säger handledaren medan hon 
snabbt förflyttar sig mot den tomma cirkeln. Den erfarna suckar och tittar på 
klockan, vilket får chefen att skratta. Medan handledaren skriver ”Sökande an-
mäler sig på Af”, förklarar hon för de andra att ”man kommer inte i kontakt 
med er utan att man anmäler sig”. ”Jo jag tycker att man kan komma i kontakt 
med oss utan att man anmäler sig, det är lite utifrån kundens behov”, menar en 
som hittills varit passiv men som nu, utan skrupler, ifrågasätter det som kan bli 
gruppens slutsats. ”Du har rätt, man kan komma in på olika sätt”, säger handle-
daren till den skrupellösa. ”Nu tänker ni nog på två olika saker”, inflikar den 
åsiktsrike, ”jag anmäler min ankomst kan vara en sak, men du kanske menar 
anmälan till A-kassan. Det är ju olika saker.” Här avbryter handledaren diskus-
sionen och föreslår gruppen att tillsvidare nöja sig med det som står ”och visar 
det sig sedan att det behövs två ingångar eller en ändrad formulering, så är det 
lätt att ändra”. Ingen opponerar sig mot detta.  

Ytterligare nio minuter har nu passerat för att komma fram till att processen börjar med att 
den sökande anmäler sig på Af. Förvisso hade det kunnat gå fortare med en mer erfaren 
handledare och någon kanske tycker att resultatet hittills kunde ha givits som en färdig förut-
sättning för gruppens arbete. Å andra sidan, med givna ramar, skulle kanske de 24 minuter 
som hittills passerat, måst ägnas åt att försvara dessa. Nu, som det ska visa sig, kommer 
ramarna att tas för givna under en lång tid framåt.  

Som framgått är det mycket som händer under en vanlig dag på jobbet. De modelleringsregler 
som tillämpas (att namnge processen samt dess inflöde och utflöde) framtvingar ett samtal om 
hur ämnet ska avgränsas. Den process som nu skall kartläggas innefattar exempelvis inte 
arbetsgivare som söker arbetskraft och inte sökande som nyttjar förmedlingen utan att vara 
inskrivna. Deltagarnas uppmärksamhet är nu något mera inriktad på samma del av verk-
samheten. 

Kartläggningen inleds 
”Nu ska vi fylla processen med innehåll” meddelar handledaren ”och ni ska 
hitta på så många aktiviteter som möjligt. Känn er inte begränsade: vad händer 
från det att sökanden anmäler sig till dess att den kommer ut i arbete. Vad är 
det som sker här, vad har vi för steg? Och så skriver ni upp aktiviteter på gula 
lappar (figur 15). Sen kommer vi att gruppera dem efterhand, men första steget 
är att ni skriver upp: vad är det som sker här egentligen?” Grupperna sätter 
igång efter chefens färdiga gruppindelning som innebär att hon själv inte deltar. 
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Figur 15: Gruppen skriver aktiviteter på gula Post-It-lappar.  

När intensiteten i skrivandet, efter ca 10 min, avtar uppmanas deltagarna att 
sätta upp sina lappar på plasten i kronologisk ordning. Tillsammans flyttar de 
egna och andras lappar, grupperar sådana som hör ihop och försöker att finna 
ett gemensamt flöde (figur 16). Till skillnad mot tidigare är deltagarna nu enga-
gerade och diskussionerna är intensiva. ”Det här kommer väl mycket tidigare”, 
”vad mycket vi gör!” och ”allting ska ju vara här i början” är exempel på kom-
mentarer. När handledaren avbryter övningen är plasten full med lappar och det 
är svårt att se någon egentlig ordning. Tvärtom är det uppenbart att arbetsför-
medling är en ganska omfattande och komplicerad verksamhet.  

Aktiviteten ”Inskrivning/Introduktion” definieras 
”Här står mycket kring inskrivning, basinfo, upprättande av handlingsplan, har 
du varit inskriven tidigare…” Handledaren läser upp vad som står på lapparna 
längst till vänster för att försöka finna vad som skall vara processens första akti-
vitet. ”Vad känner ni, vad ska vara först?” frågar hon för att få ett bestämt svar 
från den åsiktsrike: ”Inskrivning”.  
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Trots det bestämda svaret väljer handledaren att vänta med att fastslå hur första aktiviteten 
ska benämnas. Hon hoppas att någon ska föreslå AMS benämning ”Inskriv-
ning/Introduktion” istället och att gruppen ska välja detta begrepp.  

Lapparna ”Beslut om inskrivning”, ”har du varit inskriven tidigare”, ”varit in-
skriven, möte direkt med förmedlare” ”rättigheter och skyldigheter” och ”er-
sättningsanmälan” är exempel på sådant som deltagarna vill ha som en första 
aktivitet.  

När lappen ”jobbanvisning” kommer upp utbryter en diskussion. ”Anvisar vi så 
tidigt” frågar sig den IT-intresserade och får medhåll av flera. ”Vi bör göra det 
vid det första besöket” menar den erfarna. ”Jag tycker vi ska matcha50 tidigt och 
anvisa51 senare”, säger den äldre ”för att kolla att det är rätt”52. ”Så ska det 
vara”, meddelar den åsiktsrike. ”Så ska det vara, men här har vi ett problem för 

                                                 
50 Matchning (så som begreppet används här) innebär att datorn genererar en lista över lediga plat-
ser som överensstämmer med den sökandes meriter (AMS definition är annorlunda). 
51 Anvisning innebär att den sökande uppmanas att söka ett ledigt arbete. Sker inte detta, kan rätten 
till A-kassa ifrågasättas. 
52 Den äldre menar att ett rimligt antal träffar vid datasökning efter jobb som matchar den sökandes 
profil är ett mått på kvaliteten på inlagda personuppgifter.  

  

Figur 16: När lapparna sorteras på plasten utbryter en febril aktivitet. 
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så är det inte idag” inflikar den nyanställda. ”Det tycker jag kräver en genom-
gång av en kunnig arbetsförmedlare inom branschen, när man ska göra en an-
visning med kvalitet” tillkännager den åsiktsrike, för att omedelbart påminnas 
av handledaren om att samtalet nu handlar om matchning och att gruppen 
enats om att anvisning kommer senare. ”Nej men det är skälet till varför anvis-
ning inte kan komma så tidigt”, förklarar den åsiktsrike. 

Här sker ett lärande. Den IT-intresserade reagerar först på en diskrepans mellan den egna 
uppfattningen och påståendet att jobbanvisning bör göras tidigt. Flera bekräftar att jobban-
visning inte hör dit, men hävdar att matchning ändå bör ske. Det är intressant att den 
åsiktsrike först bekräftar detta för att sedan omedelbart behöva tillrättavisas när matchning 
och anvisning används synonymt (han slätar skickligt över sitt misstag med påståendet att 
han ville förklara varför jobbanvisning inte hör hit). Omedelbart efter att han sett en poäng 
med att skilja på begreppen, faller han tillbaka i tidigare tankebanor. En annan fråga är 
vad som döljer sig bakom den nyanställdas påstående om att tidig matchning inte sker idag. 
Hon får det att framstå som att ingen anvisar så tidigt, men kanske gäller det inte alla? Ett 
första steg på vägen mot samordnat (och kanske förbättrat) beteende har tagits genom den 
konsensus gruppen nått om att matchning bör ske vid första besöket. Därmed inte sagt att 
detta första steg är tillräckligt för att tidig matchning ska blir en självklar del av allas vardag. 

Handledaren fortsätter att flytta lappar och aktiviteten växer. Också ”Sök di-
rekt”, som handledaren vet är en metod som i AMS processkartor (och i prakti-
ken), hamnar långt senare, flyttas in utan att gruppens åsikter ifrågasätts. 

 Detta är ett av de första tecknen på att handledaren har så fullt upp med att leda övningen 
att hon inte förmår att beakta sin egen bild av arbetet på en förmedling. Den nyanställda 
reagerar dock eftersom hon menar att metoden motsvaras av ett behov som 
inte framkommer så tidigt och lappen flyttas tillbaka. Flera uttalanden indikerar att 
gruppen tenderar att blanda ihop den första aktiviteten i processen med den lokal för direkt-
service (DIS53) där aktiviteten utförs (figur 17):  

”De kan komma för avanmälan” säger den åsiktsrike ”och kopiering är det 
många som kommer in och vill göra” tillägger den erfarna. Handledaren flyttar 
lappar och aktiviteten växer och växer. När lapparna ”Pendlingsstöd” och 
”återbesök” också flyttas in frågar handledaren om detta verkligen blev rätt. 
Gruppen inser att det blivit fel och lapparna flyttas tillbaka.  

                                                 
53 Förkortas också DS och benämns ibland kundmottagning (KM) på olika orter i landet. 
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Kunskapen om metoden (metalärandet) växer genom insikten att det är ett specifikt orsaks-
samband som kartläggs. Det skulle ha kunnat göras ännu tydligare om handledaren föresla-
git att helt ta bort lappen ”kopiering” som uppenbart inte hör till det flöde som kartläggs. 

När gruppen inte finner fler lappar att flytta in, ritar handledaren en ruta kring 
lapparna och frågar vad aktiviteten ska heta. ”Beslut om inskrivning” föreslår 
den åsiktsrike. ”Introduktion” föreslår den erfarna, men den IT-intresserade 
tycker det ska heta ”Inskrivning”. Chefen föreslår ”Inskrivning/Introduktion” 
varpå gruppen skrattar och säger att chefen är påläst54. Handledaren anammar 
dock tacksamt detta förslag och börjar skriva: ”’Inskrivning och introduktion’, 
sa ni det?”, säger handledaren som om hon aldrig hört benämningen förut. 
”Det ska vara snedstreck” meddelar chefen, medan gruppen fnissar (figur 18). 

Här ges utrymme för tvivel om att gruppen verkligen har så mycket att säga till om. Handle-
daren strävar efter att vinna gehör för AMS processmodell eller att åtminstone bidra till ett 
gemensamt språk inom verket. Om hon istället hade bemött skepsisen genom att själv påpeka 
att det föreslagna begreppet är det som används av AMS, kanske hon vunnit gehör för beho-
vet av gemensamma begrepp? 

                                                 
54 Inskrivning/Introduktion är den benämning AMS använder. 

Figur 17: I kundmottagningen pågår flera processer samtidigt. 
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”Då ska ni få fundera på: 
vad har vi för mervärde av 
den här, vad kommer ut av 
den här aktiviteten?” frågar 
handledaren. ”En lätt för-
virrad sökande” föreslår 
den nyanställda, vilket 
frammanar viss munterhet. 
”Ja men vi matar dem med 
en massa grejor, dom får ju 
så himla mycket på en gång 
så dom blir helt möra”, 
förklarar hon. ”Men vad 
har hänt nu som inte fanns 
innan” försöker handleda-
ren. ”Han har blivit inskri-
ven” föreslår den åsiktsrike, 

vilket gruppen tycker är rimligt. Handledaren noterar ”Sökande har blivit in-
skriven” som ”förädlingsobjekt”55 till höger om aktiviteten.  

Aktiviteten ”Basinfo” definieras 
”Basinfo” står det på den lapp som blir den första gruppen väljer för nästkom-
mande aktivitet. ”Fastställa tjänst” föreslår den äldre, men detta ifrågasätts av 
handledaren som undrar ”fastställer vi tjänst här också, är det samma aktivitet 
som basinfo”. ”Nej, det blir ju senare med handläggaren”, tycker den åsiktsrike 
och får medhåll. ”Avanmälan till A-kassan ska vara med”, tycker den IT-
intresserade, ”ifall dom inte kommer till basinfo”. ”Det här med e-besök, när 
tar ni det”, försöker chefen. ”Nej det tar vi med handläggaren det”, meddelas 
nästan unisont. Chefen gör ett nytt försök med ”Utlandsinfo”, men den resig-
nerade undrar: ”går inte den in under den första aktiviteten?” Gruppen enas om 
att inte heller detta sker vid basinformationen. Den erfarna menar att informa-
tion om SFI56 ingår men får veta att så inte är fallet. ”Dom ska till mig”, medde-
lar den IT-intresserade. ”Nej, dom kommer ju inte ens på basinfo”, inser den 
erfarna, ”det blir ju ett stickspår”. Nu finner gruppen att ”sådana från försäk-

                                                 
55 Med förädlingsobjekt avses det värde som skapats i aktiviteten och som vidareförädlas i nästa 
aktivitet. Ljungberg & Larsson (2001) använder begreppen objekt in/objekt ut och andra förekom-
mande benämningar är inflöde/utflöde eller input/output. Förädlingsobjekt visas som en liten kvadrat i 
de processkartor som (senare i texten) illustrerar detta kapitel och avser det resultat (förädlingsvär-
de) som uppstått genom föregående aktivitet. 
56 Svenska för invandrare. 

 

Figur 18: Namnet på den första aktiviteten blir ”Inskriv-
ning/introduktion”, helt i enlighet med AMS metodbe-
skrivningar. 
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ringskassan som behöver klargöras” och flera andra kundkategorier inte ska gå 
på något informationsmöte. ”Ok, ska vi ha två spår här alltså…jaha…” uttryck-
er handledaren medan hon funderar på hur denna oväntade vändning skall han-
teras. ”Vad blir det andra spåret då, det som sker samtidigt som andra får basin-
fon?” undrar hon. ”Det blir ju dom under tjugo och invandrare”, tycker den IT-
intresserade. ”Det finns en lapp ’FK’, den kan du ta också”, tycker den erfarna. 
”Vad menar ni…Försäkringskassan, ska inte de ha basinfo”, undrar chefen. 
”De som inte är arbetsföra får aldrig någon basinfo” förklarar den erfarna, ”det 
har aldrig hänt”. ”Sen finns det dom som är under tjugo och som har A-kassa, 
dom kommer till informationen”, klargör den åsiktsrike. Gruppen kommer 
fram till att efter aktiviteten Inskrivning/Introduktion skall vissa sökande 
(genomföra icke-aktiviteten att) inte delta i basinformation (se figur 19 där akti-
viteterna, i motsats till vad som ännu skett på Af Kneg, preliminärt också har 
namngivits)57.  

”Det finns en lapp om jobbanvisningar som borde sitta under ’Inskrivning’”, 
meddelar den resignerade som kanske tänkte på annat när frågan behandlades 
tidigare? ”Man gör en anvisning när man skriver in dem”, förklarar han. ”Ni var 
lite oeniga om det”, påminner handledaren, ”men vi får väl sätta den där så får 
ni komma överens om hur ni ska göra.”  

                                                 
57 I de processkartor som handledaren ritar visar ringarna vad (det förädlingsobjekt) processen star-
tar med och vad (vilket förädlingsobjekt av högre värde) den slutar med. Rektanglarna motsvarar de 
aktiviteter som utförs och kvadraterna däremellan är delresultatet (förädlingsobjektet, det uppnådda 
värdet) så långt i processen. 

Figur 19: Här har processen kartlagts en bit på väg: Den (märkliga) diskussion som grup-
pen nu för är om vissa sökande, efter aktiviteten Inskrivning/Introduktion, verkligen skall 
delta i (icke-)aktiviteten att inte delta i basinformation. 
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Den resignerade har uppenbart inte tagit till sig det som tidigare sades om att matchning ska 
ske vid inskrivning och att anvisning kommer senare. Istället för att befästa det som sagts 
(och kanske betona skillnaden mellan matchning och anvisning) skapar handledaren förvir-
ring genom att, mot tidigare överenskommelse (och egen vilja), sätta lappen under Inskriv-
ning/Introduktion. Viljan att vara alla till lags motverkar det gemensamma tänkesätt som 
annars var på god väg. 

När deltagarna inte finner fler lappar relaterade till ”basinformation”, fortsätter 
handledaren med det parallella spåret för dem som ska hanteras på annat sätt. 
Där sitter nu tre lappar ”FK”, ”de som inte kan svenska” och ”under tjugo”. 
”Vi skall kalla den här aktiviteten något” menar handledaren och fortsätter: ”Vi 
har en inskriven sökande och antingen går man hit eller hit” [hon pekar på de 
två parallella aktiviteterna, figur 19] ”som nästa steg”. ”Skillnaden är ju A-kassa 
eller inte A-kassa, i princip är det ju så” säger den erfarna. ”Så basinfon är bara 
till för dom som har A-kassa?” undrar handledaren för att få ett unisont ”nej” 
från övriga gruppen. ”Men de med fjorton58, de går väl aldrig på basinfo”, me-
nar den erfarna. ”Jo det beror på var dom kommer ifrån och när dom anmäler 
sig” menar den äldre, ”det är dom som är sjukskrivna och kommer för att an-
mäla sig”. ”Dom kommer oftast till mig och dom har aldrig någon basinfo” 
menar den erfarna. ”Jo då, det händer allt att de har det”, tycker den åsiktsrike. 
”Vi pratade om detta på något möte och då sa vi att vi ska göra det”, påminner 
den skrupellösa. ”ni ska ha en gemensam aktivitet för alla, är det så?” undrar 
handledaren, ”sa du det, att ni ska göra det”? ”Ja, inte gemensamt för alla, för 
basinfon ges vad jag förstår…nu är jag rätt så ny här, men har dom inte fått den 
under det senaste året så ska vi ge den igen”, undrar den skrupellösa. ”Det ni 
säger nu är ju egentligen att det är en aktivitet då?” påstår handledaren, ”eller 
fattar jag fel”? ”Jag tycker inte det”, menar den nyanställda. ”Det är inte en ak-
tivitet där, känns det som” infogar den IT-intresserade, ”det känns mer som att 
det är en grupp som vi tar ut från basinfon, men vi har inte gjort nåt med dom 
än. Men den gruppen…kommer ju en pil till handläggare sen istället”. ”Det 
finns ingen annan aktivitet än basinfon, men ni plockar ut några som inte del-
tar”, klargör handläggaren, är det så det är?” undrar hon och får nu medhåll 
också av den nyanställda. ”Då kanske vi inte ska göra två aktiviteter. Det kanske 
ska vara en aktivitet som vissa grupper hoppar över”, fastslår handledaren och 

                                                 
58 Enligt Mäkitalo (2002) är kategori 14 ett slags restkategori i AMV:s statistik över de sökande. Ur-
sprungligen skulle den användas för dem som tillfälligt inte kunde ta ett arbete, på grund av utbild-
ning, värnplikt eller föräldraledighet och vars sökaktivitet därför var vilande av legitima skäl Kategorin 
räknas därför inte in i arbetslöshetsstatistiken. I praktiken har kategorin dock kommit att användas för 
personer som generellt sett anses vara svåra att placera i åtgärd eller hitta arbete till. Här göms de 
hopplösa fallen som förmedlingen prioriterat ned och som inte får belasta statistiken (Ibid.). 
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fortsätter: ”Ok, vad ska vi kalla den aktiviteten”? ”Fastställ tjänst”, föreslår den 
åsiktsrike som mentalt befinner sig ett steg längre fram. Han inser sitt misstag 
och gruppen enas om att rubriken ska vara ”Basinfo”. Handledaren ritar en ruta 
runt lapparna och skriver ”Basinfo”. ”Jag tycker det ska vara två rutor” över-
raskar nu den nyanställda, ”’Basinfo’ i en ruta och dom därunder i en annan 
ruta”. ”Men ska vi skriva upp vad vi inte gör”, undrar chefen. ”Nej ursäkta”, 
ändrar sig den nyanställda. ”Du vill bara ha rutor på aktiviteter?”, förklarar den 
IT-intresserade. ”Alltså om vi tänker i steg: vad är det som händer från man 
anmäler sig till man har ett arbete” förklarar handledaren”. ”Men dom under 
tjugo, dom går ju direkt till samtal med dig”, så dom hör ju inte hemma där”, 
menar den passiva. ”Nej!”, bekräftar den nyanställda som nu rusar fram till 
plasten och för att visa hur flödet ska gå: ”jag vill ha en pil dit [från ’Inskrivning’ 
till ’Basinfo’] och en dit [från ’Inskrivning’ till en parallell aktivitet under ’Basin-
fo’] och sedan sammanstrålar dom igen till handläggaren, så tänker jag”. ”Ja, det 
är riktigt, så tycker jag med” säger den erfarna. ”Då gör vi så”, säger handlägga-
ren och börjar sudda. ”Den får vi kalla ”Icke basinfo”, ironiserar chefen. ”Vad 
gör ni med dom då, ingenting?” undrar handledaren. ”Det är ingen aktivitet det 
där”, förklarar den IT-intresserade. ”’Ej aktivitet’ får du skriva där, för där hän-
der ingenting”, menar den åsiktsrike. ”Men dom bokas ju till samtal”, menar 
den passiva och får medhåll av den erfarna: ”dom får ju samtal istället för basin-
fo”. ”Ni har ju en grupp till, de som fått basinformation”, menar chefen. ”Ja det 
är en till, under där”, bekräftar den nyanställda. ”Egentligen blir det en pil till 
från den första rutan, som går förbi under basinfon och till nästa aktivitet”, för-
söker den IT-intresserade. ”Ok, då är det ingen aktivitet här, det är bara en pil”, 
tydliggör handledaren. ”Är det så”, undrar hon och får förläget medhåll från 
gruppen. ”Det är helt ok, bara ni är överens”, säger hon medan hon återigen tar 
fram sudden. Det blir dock ingen pil ritad, eftersom lunchrasten kommer emel-
lan.  

Efter lunchen inleder handledaren med att fråga om det förväntade resultatet av 
basinfon: ”Vad har hänt med den sökande när den kommer ut från basinfon?” 
”Ännu mer förvirrad” föreslår den erfarna, men ändrar sig och säger ”nej, man 
har väl blivit informerad”.  

Handledaren nöjer sig med detta tydliga och oemotsagda svar och ifrågasätter inte egenvärdet i 
att bli informerad. Som det visar sig när aktivitetens innehåll senare beskrivs i text (s. 184) 
är det dock inte självklart vad ”informerad” betyder. Lärandet hade kunnat förstärkas ge-
nom att precisera vilken kunskap som förmedlas vid ”Basinfo”(ex. A-kasseregler, sökandes 
eget ansvar och Af:s tjänsteutbud). 
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Figur 20: Någon pil förbi aktiviteten Basinfo blir aldrig ritad eftersom lunchen kommer 
emellan. 

Aktiviteten ”Fastställa tjänst” definieras 
”Vad händer sen då?” undrar handledaren efter att hon skrivit ”Informerad 
sökande som resultat från aktiviteten ”Basinfo” (figur 20), ”vad tycker ni, vad är 
nästa steg?” ”Möte med handläggare”, föreslår den IT-intresserade. ”Vad har vi 
för lappar som ingår i detta då?”, undrar handledaren. ”Fastställ tjänst” förordar 
den åsiktsrike och den resignerade föreslår ”upprättande av handlingsplan”. 
Den erfarna tycker att också ”Vägledning” hör dit, men blir ifrågasatt av hand-
ledaren som tre gånger försöker göra sig hörd med att ”vägledning sa nå-
gon…”. Slutligen fattas vinken av den åsiktsrike som invänder att ”då kommer 
vi ju in på metoderna och i så fall kommer ju alla metoderna med där då”. Den 
resignerade bekräftar att ”det är ju så det är”. ”Hur stor ruta vill du ha då”, und-
rar den åsiktsrike. ”Ja, vi får väl se” blir det tvetydiga svaret från handledaren 
som nu letat upp ytterligare en lapp med ordet ”vägledning”.  

Handledarens tvetydighet är ett utslag för ambitionen att deltagarna inte ska känna sig styr-
da. Istället för att ta detta tillfälle att reda ut vad som egentligen sker i den aktivitet som nu 
skisseras, uppmuntrar hon oavsiktligt till att inkludera sådant som hon egentligen vill ska 
(vet bör) komma senare. 

När nu fältet är fritt, duggar förslagen tätt: ”Samtal”, ”Avgränsning”, ”Utred-
ning” och ”Samtycke” föreslås alla ingå i nästkommande aktivitet. ”Då kommer 
ju alla de där lapparna om Af Rehab59 och så in också”, tycker den åsiktsrike 
och radar upp exemplen ”’Arbetskonsulent’, ’socialkonsulent’, ’arbetspsykolog’ 
och ’SIUS’”. Ska vi begränsa oss eller?” undrar den erfarna och föreslår att ock-
så ”CV” hör dit. Handledaren menar att ”CV” redan varit med vid inskrivning-
en, men den erfarna hävdar att ”det är ju inte säkert att den finns med redan 
där”. Man enas om att den ska vara med på två ställen, men den IT-intresserade 
är skeptisk och undrar om kollegorna kollar ”i DIS om man har CV och ansö-
kan med.” ”Nej, jag gör inte det” säger den nyanställda och får medhåll från de 
andra. ”Nej, det är väl inget man ska göra i DIS heller sen” undrar den IT-
intresserade med implicit referens till regelverket. Den nyanställda, som fortfa-
                                                 
59 Af Rehab levererar tjänster till sökande med medicinska hinder för arbete. 
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rande inte lärt sig särskilja aktiviteter från den plats där de utförs, inflikar att den 
sökande ”kan komma till DIS och visa upp sin ansökan”. Hon blir då milt till-
rättavisad av den IT-intresserade som säger att ”jag menar första gången dom 
kommer alltså”. ”Nej då gör vi det inte”, bekräftar den nyanställda som nu hit-
tat tillbaka. ”Nej det är inget som ska göras, men det kan ju nämnas när vi går 
igenom ams.se, platsbanken, Mitt CV och så… att det finns där”, tycker den 
åsiktsrike. ”Men informerar ni om det vid första besöket?”, undrar den nyan-
ställda. ”Det gör inte jag”, säger den passiva. ”Jag gör nog det, nämner att det 
finns Mitt CV och att dom kan gå in och lägga in det”, tycker den äldre. ”Och 
platsbanken nämner vi ju” menar den åsiktsrike, ”det är ju en självklarhet”. 
”Det brukar jag visa när dom ska registrera sig själva, då brukar jag visa första 
sidan och nästa också sen”, tillägger den äldre.  

”Vad sa du nu, om dom ska registrera sig60 själva?”, frågar handledaren som 
helst hade sett att detta var en inledande aktivitet i början av processen, ”men 
det har vi väl inte med här va”? ”Jo, det är med”, säger den åsiktsrike, ”det står 
KAP61 på en lapp”. ”Ok”, säger handledaren, ”så självinskrivningen ingår i ’In-
skrivning/Introduktion’”, säger hon för att markera att detta inte är en själv-
klarhet. När gruppen bekräftar att så är fallet, drar hon ut på det ytterligare: ”Så 
KAP här då, betyder självinskrivning…jaha…ok”. När gruppen tror sig förstå 
att detta förmodligen är fel svar, ges nya förslag på lappar som också symbolise-
rar självinskrivning. ’Beslut om inskrivning’, ’har du varit inskriven tidigare’ och 
’intro till inskrivning’ är lappar som gruppen anser ha med självinskrivning att 
göra. ”Jaha, och KAP:en”, säger handledaren, ”dom där hör ihop” säger hon 
och börjar gruppera de aktuella lapparna.  

Lapparna får dock sitta kvar under ’Inskrivning/Introduktion’ och handledaren gör inget 
försök att plocka ut dem för att tränga in en ny aktivitet i det obefintliga utrymmet mellan 
inflödet och den första aktiviteten (figur 21). Att sudda och rita om hade på intet sätt varit 
omöjligt. Lättast hade dock varit att uppmärksamma lapparna redan när den första aktivite-
ten skisserades.  

”Det här samtalet som ni nu talar om, är det några lappar som saknas?”, fortsät-
ter handledaren. ”Ja, Af Rehab vill ju jag ha dit, när du fastställer”, säger den 
åsiktsrike, ”du kan fastställa en tjänst mot Af Rehab”. ”Ja, det kan man göra. 
Står ’Vägledning’ och ’Af Rehab’ för resultatet då, det ni fastställer?”, frågar 

                                                 
60 De sökande förväntas själva skriva in sina grunduppgifter, meriter och de yrken de anser sig vilja 
söka före första mötet med en handläggare. 
61 KAP är en förkortning för en s.k. kundarbetsplats där de sökande kan nå de elektroniska tjänsterna 
på ams.se. 
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handledaren, ”eller utför ni vägledning i den aktiviteten”? ”Vi utför det i hand-
lingsplanen62 som du har med där”, förklarar den åsiktsrike. ”Levereras det nå-
gon vägledning”, undrar handledaren. ”Nej, det är klart att vägledning, det gör 
man ju alltid eftersom vi ska vara ett stöd till den sökande. Det beror på vad du 
menar med vägledning?”, svarar den åsiktsrike. ”Jag menar: utför ni tjänster nu 
eller är det…” börjar handledaren, men avbryts av den åsiktsrike som menar att 
”nej vi fastställer [behov av] tjänster”. ”Ska lapparna vara med för att visa vilka 
tjänsterna som fastställs är då, eller hur menar ni?”, frågar handledaren. ”Det 
kanske är fel”, tänker den erfarna, ”vi kanske ska begränsa oss”? ”det där med 
vägledning, det kanske inte måste vara så…, jag håller på med det också vid 
första-besök, man måste göra någon sorts kartläggning av vad som gäller”, in-
flikar den resignerade och fortsätter: ”Då kommer vi ofta in på diskussioner om 
utbildning och så”. Den nyanställda förklarar att ”Fastställande av tjänst myn-
nar ut i olika metoder och under det första samtalet så påbörjar man ju proces-
sen. Jag säger ju inte till personen: ’Ja, nu får du komma tillbaka om två måna-
der, så ska vi jobba vidare’ utan jag tar det redan vi det samtalet. Jag kan beta av 
tjänsten ’Förbättra ditt arbetssökande’ direkt och så känner man att man inte 
behöver gå vidare med den”. ”Eftersom vi inte har någon särskild person som 
gör vägledning hos oss, så tror jag att det görs mycket vägledning redan vid för-
sta samtalet”, tillkännager chefen.  

Gruppen blandar här ihop aktiviteten ”Fastställa tjänst” med tillfället då den utförs. Att 
fastställa den sökandes behov av tjänst utförs logiskt före leverans av tjänst. Därmed inte sagt 
att det måste ske vid olika tillfällen. Den nyanställda inser detta, men handledaren förmår 
inte reda ut förvirringen.  

”Då sätter vi in dom lapparna också”, säger handledaren och går fram till tav-
lan. De lappar som nu blir aktuella är ”e-besök”, ”Sök direkt”, ”Deltidsintyg”, 
                                                 
62 Handlingsplan är ett elektroniskt dokument där sökandes behov dokumenteras, samt vad som ska 
levereras till den sökande.  

 

Figur 21: Gruppen inser att de sökande utför s.k. självinskrivning före det man kallat In-
skrivning/Introduktion, men handledaren gör inget försök att ändra det som ritats. 
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”Vidgat sökområde”, ”Läkarutlåtande”, ”Kugghjul”, ”Arbsam” och ”Soc”. När 
den erfarna säger att ”det är frågan om inte allt detta ska ha en egen ruta för 
åtgärder”, utbryter fem minuter okontrollerad förvirring. Essensen i diskussio-
nen rör lapparnas placering. Ska de sitta i aktiviteten ”Fastställa tjänst” för att 
visa vad som fastställs, eller senare för att visa vad som levereras? Slutligen fö-
reslår handledaren, och får gehör för, att en ruta ritas och namnges och att man 
ska avvakta vad gäller frågan om lapparnas placering. ”Vad sa ni, ’Fastställa 
tjänst/Upprätta handlingsplan’?, så sa ni” säger handledaren och när gruppen 
svarar ja , måste handledaren skriva just detta.  

Handledaren är i detta läge så tacksam att ha något att skriva att hon ger upp ambitionen 
att påverka förloppet. Det begrepp gruppen använt under större delen av övningen är ”Fast-
ställa tjänst” och det är samma begrepp som AMS använder i verkets gemensamma process-
beskrivningar . Handledaren orkar dock inte ifrågasätta vad hon själv just råkat säga. Det 
logiska kanske vore att ordet handlingsplan i stället reserveras som begrepp för förädlingsob-
jektet, dvs. för aktivitetens resultat. 

”Vad händer sen då, när vi har fastställt tjänst och upprättat handlingsplan, då 
kommer det ut en sökande ur den aktiviteten som har en handlingsplan va?” 
frågar handledaren. Gruppen håller med och handledaren skriver ”sökande har 
handlingsplan” som aktivitetens förädlingsobjekt (figur 22).  

Aktiviteten ”Tjänster” definieras 
”Vart tar sökande vägen sen då?”, försöker handledaren för att komma vidare. 
”Det beror på handlingsplanen”, svarar hon på sin egen fråga. ”Till exempel till 
Anders”, föreslår chefen63. ”Jaha, men om den inte ska till Anders då, var tar 
dom vägen?”, frågar handledaren. ”Till Roland”, svarar den erfarna. ”För min 
del Carin, annars jobbar jag vidare med personen”, menar den nyanställda. 
”Och vad är det som avgör om den går vidare till Carin eller om du jobbar vi-

                                                 
63 Samtliga personnamn i detta kapitel är fingerade. 

Figur 22: Handledaren orkar inte ifrågasätta vad hon själv just råkat säga varför ”Upprätta 
handlingsplan” måste inkluderas i aktivitetens namn. 
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dare då?”, undrar handledaren. ”Det är känslan…”, funderar den nyanställda. 
”Man kan klargöra [leverera en viss tjänst] redan i DIS” förklarar den erfarna. 
”Det beror på tjänsten, säger ni nu, det beror på klargöra”, säger handledaren. 
”Är det klargöra så kommer den till dig och är det inte klargöra så kommer den 
till dig”, säger hon och pekar på respektive person. ”Ja, men antingen så rådfrå-
gar jag henne, och då går det ganska snabbt. Eller så är det en sån som behöver 
utredas och då är hon kvar hos Carin”, förklarar den nyanställda. ”Det ni säger 
nu, tolkar jag som att det blir lite olika vägar här, beroende på vilken tjänst ni 
har fastställt”, förklarar handledaren. ”Ja, vi har ju Rehab-gruppen också. Dom 
kommer hit regelbundet också tar vi upp ärenden som är tveksamma”, inflikar 
den IT-intresserade. ”Ja, om ni är tveksamma vilken tjänst som ska fastställas”, 
frågar handledaren. ”Ja, om dom ska vidare till psykolog eller socialkonsulent 
eller SIUS”, bekräftar den IT-intresserade. ”Eller ’GAR’”, inflikar chefen utan 
insikt om att detta inte är en tjänst64.  

Sökandes behov bör säkert avgöra vilken personal som ska involveras. Exempelvis är Rehab-
gruppen särskilt inriktad på sökande med behov av två specifika tjänster, men gruppen kan 
också leverera vilken annan tjänst som helst. Därför kan det uppkomma (en väl dold) förvir-
ring när vägval i processkartan diskuteras som en fråga om vilken personal som utför arbetet. 
Handledaren skulle här kunna påpeka att en utomstående inte skulle beskriva flödet på 
detta sätt och att det väsentliga nu är vad som utförs, och i vilken ordning. 

”Sökanden har en handlingsplan och vart den tar vägen beror på tjänsterna, är 
det så?”, undrar handledaren. ”Ja, av behoven”, bekräftar den erfarna. ”Vad ska 
jag sätta här nu då”, frågar handledaren och pekar på området efter handlings-
planen. ”Det finns ju så många olika vägar”, menar den nyanställda, ”en som 
har ’Sök direkt’ går förhoppningsvis rakt bort till ’Sökande fått arbete’ [proces-
sens utflöde]”. ”Jaha”, säger handledaren med tveksamhet i rösten: ”Det händer 
ingenting däremellan då, den får jobb direkt efter ’Fastställa tjänst’”? ”Nä, 
men…uppföljningar och så är det ju”, bekräftar den nyanställda. Handledaren 
hittar lappen ”Uppföljning” och sätter den efter handlingsplanen. Hon får nu 
veta att också ”Kundtjänst” och ”Utbildning” hör dit. ”Det kan va så många”, 
förklarar den nyanställda. ”Du har en hel räcka med lappar till höger där på tav-
lan med ’A-utbildning’, ’Förberedande utbildning’ och ’AMU’”, inflikar den 
resignerade. ”Kommer det in här?” undrar handledaren, vilket bekräftas av 
gruppen. 

                                                 
64 Genom aktivitetsgarantin (GAR) finansieras individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska aktivi-
teter på heltid för dem som är eller riskerar att bli långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen. 
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”Vad svårt det är!”, säger nu den nyanställda men uppmuntras av handledaren 
som säger att ”Nej, det blir nog bra det här ska ni se”. Lättare blir det dock inte 
när den åsiktsrike infogar att ”i alla dessa aktiviteter, vi är nu inne på den tredje 
eller fjärde, vill jag faktiskt ha med ’Sökande fått arbete’ som en utgång, för det 
har jag faktiskt varit med om. Jag har suttit med inskrivning när en arbetsgivare 
ringer och den person de vill ha har suttit bredvid mig”. ”Ja, så kan det vara”, 
bekräftar handledaren, ”absolut”. ”Det är ett drömläge”, menar chefen och 
handledaren infogar att ”man måste naturligtvis inte gå igenom alla de här ste-
gen innan man kommer ut”. När handledaren säger att ”då får vi skriva arbete, 
arbete, arbete ut från alla de här” utbryter viss munterhet som indikerar att 
gruppen kanske inte tycker detta är rimligt. Men den åsiktsrike framhärdar med 
att ”det är ju inte bara administrativt det här, vi måste tänka realistiskt också. 
Det går inte att säga att, nej du får inget arbete än, vi måste göra dom här stegen 
först.” ”Det är ju en jättebra reflektion att sökanden kan få arbete var som helst 
i den här processen, det är ju det som det går ut på”, svarar handledaren. 

Den åsiktsrike brottas med sin egen komplexa tjänstekognition och den starkt förenklade 
bild som nu växer fram på plasten. Med hjälp av en anekdot om något som har hänt vid 
enstaka tillfällen, vill han visa att det som framkommit är behäftat med brister. Handledaren 
finner inget sätt att ifrågasätta den övertygande argumentationen. Sannolikheten att den sö-
kande skulle få jobb under de minuter som åtgår för en inskrivning, torde dock vara mycket 
låg. Detsamma gäller för informationsmötet och fastställandet av tjänst. Det handlar om säll-
synta undantag. Då flera veckor ibland kan förflyta mellan aktiviteterna, torde det vara mera 
vanligt att den sökande själv finner jobb däremellan, med eller utan arbetsförmedlingens verk-
tyg. Detta är säkert mindre ovanligt, men behöver det beskrivas för att kvalitetssäkras? Helt 
klart passerar den stora merparten aktiviteten ”Fastställa tjänst” utan att ha funnit något 
jobb. Undantagen är uppenbart inte i behov av förmedlingens tjänster. Hade handledaren haft 
förmåga att argumentera för gruppens slutsatser, hade resultatet blivit bättre förankrat. 

”Ska vi fortsätta på det här spåret”, föreslår handledaren, ”ni har sagt arbets-
marknadsutbildning, men det kan väl bli andra saker också?”. ”’Reguljär utbild-
ning’ och ’Praktik’” framkastar den resignerade och den åsiktsrike fyller på med 
att ”alla lappar om arbetsmarknadspolitiska program bör med”. ”’Arbetsgivare-
kontakter’ och ’Projekt’ ska dit också” tycker den erfarna och tilläger att 
”’Funktionshinder’ borde varit med i Fastställa tjänst”. Handledaren flyttar lap-
par i enlighet med vad gruppen säger. Fler och fler lappar tillkommer och akti-
viteten växer till att slutligen omfatta alla tjänster som förmedlingen utför, alla 
program som finansierar dessa tjänster samt den kontrollfunktion förmedlingen 
har gentemot a-kassan.  
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Handledaren står emellanåt tyst och tittar på den växande mängden med lappar som om hon 
funderar över något. Kanske söker hon ett sätt att få gruppen att inse att aktiviteten blivit för 
stor och att den behöver delas isär.  

Handledaren föreslår att de lappar som behandlar uppföljning ska vara en egen 
aktivitet efter utförandet, men den åsiktsrike funderar över annat: ”Tiden från 
inskrivningen till handlingsplanen kan, helt legalt, vara upp till tre månader”, 
säger han, ”och däremellan måste dom helt klart söka arbete. Så jag vill ha med 
lappen om arbetsgivarekontakter på fler ställen.” Hur ofta är det som det tar tre 
månader att fastställa tjänst, ser det ut så?”, undrar handledaren. ”Nej det gör 
det väl inte”, medger den åsiktsrike, ”men det kan hända”. För att alla ska vara 
nöjda, enas man om att skriva extra lappar, men dessa hinner inte placeras in 
förrän den erfarna skjuter in att lappen med tjänsten ”’Anpassa arbetssituatio-
nen’ bör sitta mot slutet, när man har fått arbete. Det är då man kan behöva en 
anpassad arbetssituation”.  

Att tjänsten ”Anpassa arbetssituationen” logiskt följer efter en annan delleverans är den 
första indikationen gruppen ger om att alla leveranser inte sker samtidigt och huller om buller 
i en jättestor leveransaktivitet. Tillfället att inleda en diskussion om hur leveranserna kan 
struktureras flyger dock obemärkt förbi.  

Handledaren, som fortfarande inte löst frågan om var lapparna med extra ar-
betsgivarekontakter ska placeras, meddelar att hon placerar lappen med ’Anpas-
sa arbetssituationen’ långt till höger ”så får vi återkomma till den sen”. Nu före-
slår den nyanställda att ”Uppföljning av anvisning” ska flyttas in i den ännu ej 
namngivna jätteaktiviteten. Handledaren föreslår att den istället ska sitta bland 
övriga lappar om uppföljning, men ”hör inte det ihop med kundtjänst och upp-
följning av handlingsplaner och…”, undrar den nyanställda som vill ha in också 
denna lapp bland de andra. ”Ja, hör inte det till ’Söka arbete’, menar den resig-
nerade som förvillats av processen namn som står skrivet rakt över den grupp 
med lappar som formar en ännu ej namngiven aktivitet.  

Förväxlingen ska förstås mot bakgrund av att ”Söka arbete” är namnet på en av de sju 
tjänster som AMS bestämt att förmedlingarna ska kunna leverera till de arbetssökande (se 
figur 8, s 127). Det är dessa sju olika tjänster som handledaren hade föredragit framför en 
stor jätteaktivitet.  

”Ni sa”, försöker nu handledaren, ”att man utifrån handlingsplanen, kunde gå 
lite olika vägar”, och fortsätter: ”Ni har sagt att man kan gå till utbildning, man 
kan gå till en massa olika program, det kan handla om att man måste flytta och 
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underrättelser till a-kassan” fortsätter handledaren, men när lappen ”Pendlings-
stöd” kommer upp blir hon avbruten. ”Det är ju när man fått arbete, det är se-
nare”, tycker den resignerade som fortfarande tänker sig att alla lapparna mot-
svaras av tjänsten ”Söka arbete”. ”Det har du ju rätt i” menar chefen och lap-
pen flyttas. ”Sökanden har en handlingsplan” fortsätter handledaren, ”och det 
kommer ut lite olika saker. Ni har pratat om olika program, att man måste flytta 
och ’Arbetsgivarekontakter’, men det sitter ju en del här då [hon pekar på lap-
par om tjänster under ”Fastställa tjänst”], att ni pratar om det här när ni faststäl-
ler tjänst”. 

Handledaren har försatt sig i en situation där de lappar som nu ska komma, redan förbru-
kats i föregående aktivitet. Hon blir alltmer besvärad av att händelseförloppet inte går den 
väg hon tänkt sig och förmågan att skapa avsedd mening hos deltagarna avtar.  

”Vägledning, till exempel, sitter ju här och Af Rehab, SIUS, så här känner jag att 
ni blandar lite”, säger hon nu. ”Hur då blandar”, undrar den resignerade vars 
förvirring bara tilltar. ”Det jag tänker på är att det är lite, öh, att det ingår på två 
ställen. Men det kanske är så?” försöker hon och fortsätter: ”Ni pratar om väg-
ledning här eftersom ni fastställer behovet, men sen säger ni att sökanden kan 
gå olika vägar och då är det nästan bara program med där, eftersom lapparna 
sitter här. Då känner jag att det fattas något här, eller vad säger ni?” ”Vi får väl 
titta i facit”, säger nu den erfarna varpå en viss munterhet utbryter. ”Nej, nej, 
det finns inget facit”, hävdar handledaren.  

Handledaren har på den aktuella förmedlingen tidigare verkat för en implementering av 
AMS centralt processkartlagda tjänster och metoder. Men detta fick då ett svalt mottagande. 
Kanske kan det misstänkas att denna övning i processkartläggning är ytterligare ett försök i 
samma riktning? Deltagarna strävar med att skapa mening kring det som sker. 

”Men kan man ha det så uppdelat då”, undrar den resignerade som felaktigt 
uppfattat att samtalet handlar om en ev indelning av ”Fastställa tjänst”. Han 
fortsätter: ”samtalet utvisar väl vad det blir, då man håller på med kartläggning-
en…och det är väl svårt att dra en gräns för vad man pratar om”. ”Ja, men sen 
händer det ju nåt i nästa steg och ni sa att dom går olika vägar”, förklarar hand-
ledaren. ”Dom går i olika metoder”, klargör den åsiktsrike, ”en del går i ’Sök 
direkt’, är det det du menar?” ”Ja, i handlinglingsplanen står ju sökandens akti-
viteter och det är väl det vi ska ha in här då?”, säger nu den erfarna. ”Det står ju 
där: arbetsgivarekontakter, studieresa, kanske en arbetspraktik, man gör en ar-
betsprövning för att testa ett nytt yrke”, säger den resignerade till handledaren 
som nu inser att slaget är förlorat. ”Vad ska vi kalla den då”, undrar hon. ”’Ak-
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tiviteter’, tycker jag, det står ju i handlingsplanen: ’sökandens och Af:s aktivite-
ter’”, menar den erfarna. ”Det är ju metoder, det här”, menar den åsikstrike. 
”Jaa, metoder i tjänster, det är det”, bekräftar handledaren.  

”Man kan fastställa tjänst vid många olika tillfällen”, säger nu chefen. ”Ja, det 
kan man. Men då är det samma aktivitet en gång till”, förklarar handledaren, 
”det blir som en loop” (jfr figur 8, s 127). Nu tycker jag det börjar arta sig lite, 
vi börjar få ihop det”, hävdar hon. ”Jag skulle vilja ha en ruta för att fastställa ny 
tjänst”, säger nu den nyanställda som inte tagit till sig vad som just sades om en 
loop. ”Ok, men då får du vänta lite, för vi är inte där än”, förklarar handledaren 
och frågar istället efter aktivitetens namn. ”Aktivitet” upprepar den erfarna. 
”Metoder tycker jag”, säger den åsiktsrike. ”Program är det ju, men med undan-
tag av ’Studiebesök’ och ’Sök direkt’”, säger nu chefen som uppenbart inte hel-
ler förstår vart handledaren vill komma.  

Nu tar handledaren en av tjänstelapparna från aktiviteten Fastställa tjänst och frågar: ”om 
jag nu flyttar denna hit, vad säger ni då?” ”Ja, det är bra”, säger den resignerade. ”Ja, då 
fick vi plötsligt med både tjänster, metoder och program”, säger handledaren. ”Det som sitter 
där nu är våra hjälpmedel och det är väl samma sak som metoder det?”, undrar den åsikts-
rike. ”Ja, programmen och metoderna används för att komma vidare, för att komma vidare i 
en tjänst egentligen”, menar handledaren. ”Det har ni ju sagt redan, fast ni inte säger det 
riktigt”, tillägger hon med en underton av desperation. ”Är ni i ’Klargöra’, så kan ni använ-
da psykolog eller arbetsprövning eller något annat”, förklarar hon och fortsätter: ”Ni har 
fastställt tjänsten ’Klargöra arbetsförutsättningar’, men måste också avgöra vilken metod eller 
program som ska användas. Och här har ni blandat lite, ni har med någon tjänst också, men 
sen är det metoder och program också, och det är ju så det ser ut i och för sig, det är ju så ni 
gör. Jaa…då får vi försöka hitta något som täcker detta då… Aktiviteter är jag lite tvek-

 

Figur 23: Under den dunkla benämningen ”Behov/Metoder” inhyses en mängd väsensskil-
da aktiviteter som på olika sätt kan komma till nytta för att tillgodose de behov som fast-
ställts i handlingsplanen. 
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sam till eftersom alla saker vi gör är aktiviteter”. ”Behov snedstreck metoder”, föreslår nu den 
åsiktsrike, vilket handledaren accepterar och noterar på plasten.  

Resultatet blir en gröt av väsensskilda aktiviteter, just nu, samlade under den dunkla be-
nämningen ”Behov/Metoder” (figur 23). Personalen uppfattar den egna verkligheten som 
allmänt rörig och detta har nu bekräftats. Processkartan stämmer med den befintliga uppfatt-
ningen om verkligheten och någon ny mening har inte skapats.  

”Sökanden har en handlingsplan sa ni”, summerar handledaren, ”och så var vi 
överens om att man därefter går olika vägar beroende på de behov man har. 
Det kan vara tjänster, metoder eller program beroende på vilket behov man 
har”. 

Här är handledaren mycket tvetydig. Att de skulle vara överens om att man går olika vägar 
är tveksamt eftersom gruppen enats om att det bara finns en väg, nämligen ”Behov/Metoder”. 
Hon har försatt sig i en situation där det är uppenbart att det finns olika vägar, men där det 
blivit omöjligt att enas om att rita mer än en väg. Hon lyckas inte med att skapa avsedd 
mening hos deltagarna och ett viktigt skäl är att hon själv inte är logisk i sin framställning. 
Hon bidrar till förvirringen exempelvis genom att säga att ”det kan vara tjänster, metoder 
eller program beroende på vilket behov man har”. Metoder är av AMS definierat som ett 
underordnat begrepp till tjänster. När en sökande erbjuds en tjänst, kan man välja olika 
metoder för att utföra denna. Program är snarast ett sätt att finansiera leveransen till den 
sökande.  

Kanske för att handledaren fortfarande hoppas på att ”Behov/Metoder” ska delas upp, blir 
något resultat (förädlingsobjekt) från aktiviteten aldrig fastställt. 

Handledaren samlar nu upp de lappar som sitter efter ”Behov/metoder” och 
konstaterar att de handlar om uppföljning. Det är ”Telefonkontakt”, ”Återbe-
sök”, ”Förfrågan om de ej kommer”, ”Uppföljning av anvisning”, ”Uppföljning 
av handlingsplan” och ”Underrättelse till a-kassan”. Lapparna ordnas i en ruta 
som gruppen enas om ska heta ”Uppföljning” (figur 24).  

Nu finner man ett antal lappar som handlar om när sökanden har fått ett jobb, 
men där jobbet är villkorat av fortsatt stöd från förmedlingen. Det handlar om 
arbetshjälpmedel och subventioner för att anpassa arbetsbördan efter den an-
ställdes förmåga. Eftersom processens utflöde är ”Sökande fått arbete” tycker 
den åsiktsrike att lapparna hör hemma efter processens slut. ”Men det fordras 
ju ett beslut från oss för att de ska få arbete”, invänder chefen. ”Då ska dom stå 
på två ställen då”, framhärdar den åsiktsrike. ”Ni gör något innan dom får arbe-
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te”, fastslår handledaren. ”Dom är ju ändå inskrivna på förmedlingen. Vi blir ju 
aldrig av med dom…oj, så får jag inte säga”, säger den nyanställda och sätter 
handen för munnen. Nu föreslår den IT-intresserade en bensträckare, vilket 
handledaren tacksamt säger ja till. Efter rasten föreslår så handledaren att alla 
lapparna om arbetshjälpmedel och subventioner ska sättas i den redan överfulla 
rutan med ”Behov/Metoder” och får accept för detta utan någon som helst 
diskussion. 

Avsaknaden av diskussion kanske kan förklaras av att deltagarna blev överrumplade. De 
hann inte tänka efter och alla var glada för att kunna gå vidare. Hade handledaren själv haft 
logiken klar för sig, och förmått att förmedla denna till deltagarna, hade de själva kunnat dra 
samma slutsats. Eftersom utflödet är satt till ”Sökande fått arbete”, ville deltagarna ha dessa 
aktiviteter efter processens slut. Dessa sökande är dock fortfarande inskrivna och har inte 
lämnat förmedlingen.  

Enligt AMS centrala processbeskrivningar tar de del av tjänsten ”Anpassa din arbetssitua-
tion” där bl.a. arbetstekniska hjälpmedel utprovas och subventioneras och där arbetsgivaren 
kan få lönebidrag motsvarande det produktionsbortfall som ev kvarstår trots hjälpmedel. 
Lönebidrag kan sammantaget ges under mycket lång tid och en möjlig tankemodell är att 
sökanden då är kvar i denna tjänst för uppföljning och omförhandling av bidraget. 

Genom att t.ex. från början fastslå att utflödet ska avse sökande som är utskrivna, hade 
problemet kunnat undvikas. Istället för att bara flytta lapparna, hade hon nu kunnat disku-
tera oklarheten om vad utflödet avser och kanske föreslå en ändring till ”Sökande med osub-
ventionerat arbete”. Processkartan hade då kunnat framstå som en mera verklighetsnära och 
mindre ”teoretisk” modell av verkligheten. 

Under rasten anförtror sig handledaren till mig och uttrycker sin frustration över att hon inte 
lyckas få fram den karta hon tänkt. Jag säger att jag, i motsvarande situation skulle ha ifrå-

Figur 24: Handledaren missar att definiera resultatet från aktiviteten Behov/Metoder. 
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gasatt den gröt av lappar som nu hamnat under ”Behov/Metoder”. Eftersom syftet är att 
skapa en strukturerad bild av verksamheten och, i förlängningen, åstadkomma en beskriv-
ning av hur verksamheten utförs, hade det varit bra om olika huvudspår, d.v.s. de sju tjäns-
terna, hade kunnat urskiljas. Jag säger att jag tror det nu är för sent att göra något åt saken, 
men att jag skulle ha fört detta resonemang och frågat efter hur många olika spår som finns.  

Vi hoppar tillfälligt till motsvarande kartläggning vid Af Storstad för en jämfö-
relse: 

Exempel Af Storstad 

”Nu är det bara några stycken lappar kvar”, säger handledaren vilket frammanar 
ett skratt eftersom antalet oplacerade lappar är stort. ”Då har vi en handlings-
plan hör ni, vad händer nu då?”, fortsätter han. Någon mumlar ”massor” vilket 
handledaren omedelbart snappar upp och säger att ”nu är det massor som hän-
der”. ”Nu är det olika saker”, säger någon vilket också omedelbart upprepas av 
handledaren. ”Vi ska ha rekryteringsträffar, jobbsökarkurser, följa upp sökta 
jobb, matcha mot lediga platser, arbetsförmågebedömning, kontakt med Soc. 
och fler jobbsökarkurser och regelbundna kontakter med dom sökande och 
anvisa till lediga platser. Är det ungefär så?”, frågar handledaren i raskt tempo. 
”Mmm” säger någon i publiken som för att bekräfta att det är rörigt och mycket 
att göra. ”Är det alla dom här lapparna tror ni?”, säger handledaren, ”söka prak-
tik och kontakta arbetsgivare och starta eget och jobbsökarkurs och … det kan 
vara vad som helst?” Nu sprider sig ett förläget fniss i lokalen. ”Nu kommer 
själva sorteringen av dom sökande i olika grupper beroende på deras behov”, 
förklarar någon som ännu inte förstått att detta skett i den föregående aktivite-
ten. Han ger också exempel: ”’Sök direkt’, ’Vägledning’ och ’Klargöra arbetsför-
utsättningar’ och en del annat”. ”Det är det ni gör i den här ’Fastställa tjänst’, 
var det så”, frågar handledaren för att förklara logiken och får direkt medhåll av 
den tidigare talaren som nu insett sitt misstag. ”Och så får ni en handlingsplan”, 
fortsätter handledaren, ”det låter ju som en plan för handling”, förklarar han för 
sig själv som om begreppet tidigare var okänt. Den tidigare talaren förklarar att 
handlingsplanen är individuell, vilket handledaren bekräftar: ”En individuell 
handlingsplan och dom sökande är unika, så nu kan det ta vilken väg som helst 
här?”, frågar han. ”Näst intill” bekräftar en deltagare. ”Det sitter väl ungefär 
sjuttio lappar där va?”, säger handledaren, tittar på tavlan och frågar: ”är allt 
med? Har ni glömt något? Är det sjuttio lappar? Sjuttio alternativ? Eller kan det 
vara fler?”. Efter en stund tystnad säger någon att ”det är sju tjänster”. ”Den 
sökande kan ha flera olika behov också”, förklarar någon annan. ”Tjänster och 
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behov…och gula lappar”, säger handledaren. ”Ja men varje tjänst innehåller ju 
ett antal olika metoder som man jobbar efter och därför blir det så många lap-
par”, säger nu någon som tycker sig veta hur verkligheten är beskaffad. ”Ok, 
tjänsterna innehåller metoder. Lapparna är metoder alltså?”, frågar handledaren 
vilket bekräftas. ”Då skulle man kunna sortera upp det här på sju tjänster då? 
Varje lapp ni har skrivit skulle kunna passa in under en av sju tjänster?”, frågar 
han. ”Eller fler”, säger någon (med syfte på att en lapp kan passa under mer än 
en tjänst) och får omedelbart respons från handledaren: ”Vaddå fler, finns det 
fler tjänster?”, skojar han. ”En tjänst”, säger opponenten men ändrar sig snabbt 
till ”flera tjänster”, för att därefter säga ”sju tjänster”. ”En tjänst, flera tjänster, 
sju tjänster”, upprepar handledaren och deltagarna skrattar. ”En lapp kan passa 
in under flera tjänster, ja ja”, förklarar handledaren för sig själv. ”Då skulle det 
kunna vara så att det utifrån handlingsplanen kan bli sju olika alternativ då?”, 
sammanfattar han och pekar på plasten. Deltagarna bekräftar att detta kan vara 
ett rimligt sätt att rita, varpå handledaren börjar flytta undan lappar för att göra 
plats för sju parallella spår. 

I ovanstående exempel från Af Storstad kom tjänsterna upp utan större problem. Även om 
de tjänster AMS bestämt ska finnas kanske är något man förhåller sig till med en viss skep-
sis, blir de plötsligt meningsfulla för att lösa problemet med den överväldigande mängden lap-
par. Deltagarna får en liknande upplevelse som AMS s.k. Metodgrupp fick när modellen en 
gång skapades. De finner att tjänsterna är användbara för att förstå den egna verkligheten. 
Intrycket förstärks när det senare visar sig att lapparna faktiskt finner sin plats under re-
spektive tjänst. I snacket efteråt märker man en viss tillfredsställelse över att man nu förstår 
hur tjänsterna förhåller sig till helheten.  

Som framgått har handledarens strävan (i båda fallen) varit att låta gruppen själv definiera 
hur verkligheten är beskaffad. En möjlig invändning är att det vore mera uppriktigt att rakt 
av informera om att det finns sju tjänster och att lapparna nu ska sorteras i enlighet med 
dessa. Olyckligtvis har handledaren på Af Kneg inte förmått att vara konsekvent med att 
låta deltagarna få sista ordet, men förhållningssättet har uppenbart ändå orsakat ett engage-
mang och en tankeverksamhet av annat slag än vad som varit fallet om deltagarna presente-
rats en färdig modell. Att i detta läge diktera en färdig och orubblig lösning, skulle med all 
sannolikhet göra att deltagarna gav upp det energikrävande försöket att gemensamt förklara 
och förstå verklighetens beskaffenhet. Det som intresserar mig i denna avhandling är just 
förändringskraften i det tankekrävande engagemang som då uppkommer. 

Det underlättar naturligtvis att svaret finns någonstans bland de sjuttio deltagarna. Om inte 
någon enda känt till de sju tjänsterna, hade övningen tagit väsentligt mycket längre tid. Då 
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hade handledaren måst låta gruppen själv resonera sig fram till en logisk indelning och det 
skulle krävas tid och skicklighet för att ur allt detta råmaterial identifiera exakt sju tjänster. 
Om detta varit en viktig strävan, hade det dock inte varit helt omöjligt. Med AMS process-
modell i bakhuvudet, hade handledaren kunnat fråga efter lämpliga kategorier inom vilka 
lapparna kan grupperas. Lappar direkt relaterade till att finna och få ett arbete torde vara en 
given kategori. Sedan återstår lappar rörande sökande som inte är omedelbart anställningsba-
ra, ”Vad handlar dessa om”, kanske handledaren fortsätter. Bland mängden av svar kan 
handledaren exempelvis ta fasta på ordet utbildning och föreslå att lappar relaterade till ar-
betsmarknadsutbildning sorteras till en egen kategori. Därmed har två av de sju tjänsterna 
identifierats. Kanske tycker sedan någon att gruppen med utbildningslappar skall kallas 
”Utbildning”. Handledaren kan då fråga efter en precisering: ”kan det vara vilken utbild-
ning som helst?” Kanske måste några fler preciserande frågor ställas innan gruppen kan enas 
om att det bara rör sådana utbildningar som kan förväntas leda till anställning. Namngiv-
ningen kan på så vis i hög grad styras för att, i detta exempel, hamna nära verkets gemen-
samma benämning ”Utbildning till arbete”. För att upprätthålla engagemanget måste delta-
garna alltid få sista ordet, men på detta sätt kan förloppet styras i riktning mot en väl genom-
tänkt och i förväg definierad modell.  

Förutsättningarna för kartläggningen på Af Storstad är inte helt jämförbara med de på Af 
Kneg. Antalet deltagare är nästan tiofaldigt fler, handledaren var okänd för deltagarna och 
skepticismen gentemot AMS tjänster kanske inte var lika utbredd(?). Att handledaren är 
okänd, och att deltagarna är fler, kan antas bidra till ett mer konstruktivt samtal. Deltagar-
na kan inte veta om handledaren har ett facit i bakfickan och han ställer ideligen frågor som 
indikerar stor okunskap. Genom att accentuera problemet med de många lapparna och att 
det nu kan bli ”vad som helst”, förmår han deltagarna att konstruktivt bidra med lösningar: 
Kanske skulle det kännas pinsamt gentemot en utomstående om det framstod som att man 
inte vet vad man gör? Den grafiska modell som sakta växer fram blir till ett fundament för 
fortsatt resonemang. Varje ord som sägs i lokalen har dock potential att skada fundamentet. 
När någon ger uttryck för att inte förstå vad som hittills sagts, reds detta omedelbart ut och 
tillåts inte bidra till ytterligare förvirring. Dyker det upp nya företeelser som handledaren inte 
förutsett och därför inte kunnat frammana, kan fundamentet rasa och bygget måste börja om. 
Ett ”fuskbygge”, som i Kneg, där handledaren exempelvis utan logisk förklaring, flyttar lap-
parna om arbetshjälpmedel och subventioner, rasar naturligtvis lätt. En viss diskrepans mel-
lan å ena sidan huvuddragen i de enskilda deltagarnas komplexa tjänstekognition, och, å 
andra sidan, den gemensamma karta som ritas på plasten är sannolikt oundviklig – särskilt 
vid denna första dag av inledande kartläggning. Mycket torde dock kunna göras för att und-
vika onödiga skillnader. 
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Nu återvänder vi till Kneg. Efter rasten fortsätter kartläggningen och handleda-
ren, som avråtts från detta, har ändå bestämt sig för ett nytt försök med tjäns-
terna. Stärkt av kaffet frågar hon: ”jag funderade på…det är ju hemskt mycket 
lappar här…skulle det kunna bli hur många som helst?” ”Mmm”, säger den 
passiva. ”Det finns ingen begränsning”, bekräftar den åsiktsrike. Jo, det är klart 
att det finns en begränsning ”, opponerar sig den erfarna. ”Tjänster”, säger nå-
gon utan att detta uppmärksammas av handledaren som istället frågar: ”Är det 
tusentals olika vägar, gör vi tusentals olika saker?” ”Nej, det ska ju ändå vara 
inom vårat uppdrag”, säger den nyanställda. ”Ok, vad har vi för uppdrag då”, 
frågar handledaren, varpå doften av AMS sprider sig i lokalen. ”Nu pratar vi ju 
om vår roll i det hela, inte om den sökande”, säger den erfarna. ”Ja, den sökan-
de kommer ju till oss och får hjälp att söka arbete”, bekräftar handledaren. ”Vi 
har ju till uppgift att delge dem vad vi kan ge dem”, menar den erfarna. ”Vad 
kan ni ge dem då”, undrar handledaren. ”Det är ju våra tjänster och metoder”, 
förklarar den erfarna. ”Men det står ju inget om tjänster i rubriken: ska jag änd-
ra den?”, säger Handledaren som uppenbart glömt att hon i första hand sökte 
efter en ingång för att få spränga jätterutan ”Behov/Metoder” i sju delar. ”Hon 
lurar oss vet du, hon har ett facit ändå”, skämtar den nyanställda med den er-
farna. ”Det känns så och det är så irriterande, det är som att det inte…är bra”, 
säger den erfarna. Handledaren reagerar inte på det sagda utan suddar och skri-
ver ”Tjänster” där det tidigare stod ”Behov/Metoder”. 

Handledaren har för länge sedan tappat kontrollen över situationen. Hon är så besvärad av 
att utvecklingen inte går hennes väg, att hon inte längre förmår höra vad deltagarna säger. 
Tidigt grumlades förmågan att tänka logiskt. Hon förmår inte längre att helt ta till sig logi-
ken i vad deltagarna säger och delta i resonemanget genom att relatera detta till sin egen 
(AMS) modell. Därmed finns inte heller förutsättningarna att guida deltagarna genom ett 
logiskt resonemang.  

Den erfarna opponerar sig nu mot att det är oklart vad det handlar om: ”är det 
den sökandes eller våra aktiviteter vi pratar om? Du säger att det är den sökan-
des väg, men tjänsterna är ju det vi gör?” ”Jo det är ju den sökandes väg, men vi 
hjälper ju den sökande till arbete och vi kan ju styra detta genom att bestämma 
hur vi jobbar”, svarar handledaren. Nu tar den äldre till orda och säger att ”nu 
går det upp ett ljus för mig. Jag brukar känna att här håller jag på, lite här och 
lite där. Men nu förstår jag. Du har gjort det väldigt bra! Det är ju tjänstetän-
kandet vi ska ha, det är ju det vi ska jobba med. Våra tjänster ska ju leda den 
sökande till arbete. Våra tjänster och sökandes väg till arbete måste väl vara 
samma sak”. ”Eller har jag fel?”, tillägger hon när hon möter handledarens 
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osäkra blick. När handledaren inser att detta var ett begåvat inlägg säger hon att 
”nej, du har absolut inte fel”. ”Då skulle vi gått bakvägen och först ritat rutorna, 
och sedan satt in lapparna. Vi skulle inte ha börjat i den här svåra änden”, tyck-
er den erfarna som fortfarande känner att kartan var given från början. ”Men då 
hade vi inte kommit fram till vad det är vi gör”, menar handledaren och får un-
derligt nog medhåll av de övriga.  

I detta kritiska skede får handledaren oväntat men välbehövligt stöd av den äldre som plöts-
ligt ser den logik som inte ritats upp på plasten. Hon inser att AMS sju tjänster är ett sätt 
att skapa struktur där struktur annars saknas. Hon förmår dessutom att förmedla detta till 
flera av deltagarna. Handledaren är förmodligen så lycklig över denna positiva vändning att 
hon återigen missar chansen att dela upp megaaktiviteten ”Tjänster” (den som tidigare hette 
”Behov/Metoder”, figur 24, s 170) i sju delar. 

Handledaren återgår till aktiviteten uppföljning och frågar: ”vad händer efter 
uppföljningen?”. ”Fastställa ny tjänst är ett alternativ”, säger den nyanställda. 
Medan handledaren ritar en pil tillbaka till ”Fastställa tjänst/upprätta handlings-
plan” invänder den åsiktsrike att ”ja, men det kan ju handla om att man bara 
ändrar metod också”. Handledaren bortser från invändningen genom att skoja 
om risken för att rita på väggen. Den åsiktsrike ger sig inte och säger att ”då får 
du rita en [pil] till tjänster och metoder också”. ”Nej du måste ju fastställa en 
ny”, invänder den nyanställda. ”Nej, du kan ju välja olika metoder, inom ’Söka 
arbete”.  

Den åsiktsrike menar att när tjänsten ”Söka arbete” fastställts måste man sedan fastställa 
metod och att detta sker inom tjänsten (dvs. inte i Fastställa tjänst). Han menar också att 
när en metod visat sig illa vald, kan man välja ny metod utan att lämna tjänsten. Ärendet 
”snurrar” alltså inte bara mellan, utan också inom, tjänsterna. Detta (snurriga) synsätt över-
ensstämmer med hur AMS definierat tjänsterna. Den nyanställda förordar istället den mer 
lättbegripliga modellen att inom ”Fastställa tjänst/Upprätta handlingsplan” fastställa såväl 
tjänst som metod.  

”Säg att uppföljningen visar att vi behöver fastställa en ny tjänst – det duger inte 
med bara ”Söka arbete” utan de behöver förbättra sitt arbetssökande också. Då 
går det tillbaks hit [hon pekar på ”Fastställa tjänst/Upprätta handlingsplan] för 
att fastställa ny tjänst. Sen kommer man till uppföljningen igen”. Ja sen kan man 
snurra där”, menar den nyanställda. ”Men om man inte behöver en ny tjänst, 
om man ska fortsätta att söka arbete, vart går man då?”, undrar handledaren. 
”Då går man ju tillbaka till metoderna där”, förklarar den åsiktsrike.  
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I detta läge vänder sig handledaren åter till forskaren bakom filmkameran och frågar hur 
frågan kan hanteras. Jag redogör för de två alternativa synsätt jag uppfattat bland deltagarna 
(se föregående kommentar) och argumenterar för att modellen blir enklare att både begripa och 
beskriva om tjänst och metod fastställs i samma aktivitet.  

Efter en tids diskussion om uppföljningen verkligen ska vara en egen aktivitet 
eller om den ingår i tjänsterna, ritas två pilar: En till ”Sökande fått arbete” och 
en tillbaka ”Fastställa tjänst/Upprätta handlingsplan”. 

Problem i Kneg 
När så gruppen funnit ett sammanhängande flöde övergår övningen i vad som 
kan betraktas som en annan form av självbeskrivning.  

På rosa lappar fick gruppen skriva ned de problem som de menar finns i det 
flöde de kartlagt. Lapparna sattes sedan upp på den aktivitet där problemen 
uppstår eller kunde ha förebyggts – inte där problemet upptäcks. I enlighet med 
vad jag vanligen iakttagit i andra grupper som första gången ägnar sig åt självbe-
skrivning, var det många lappar som inte kunde placeras i flödet. Gruppen me-
nade att orsaken var utom deras kontroll och att problemet borde lösas av 
AMS/Lan eller av chefen på kontoret.  

En intressant iakttagelse är att detta inte verkar hända i lika stor utsträckning i grupper 
som ägnat mera tid åt självbeskrivning och som ger sig i kast med en ny process att kartlägga. 
Möjligen skulle saken kunna förklaras av att dessa grupper lärt sig metoden. Enligt min 
uppfattning förklaras iakttagelsen av att självbeskrivning efterhand leder till ökat ansvarsta-
gande. Deltagarna märker att många saker som tidigare betraktats som omvärldsfaktorer 
faktiskt går att komma till rätta med. Trots det begränsade tidsperspektivet, går det också 
att i den fortsatta berättelsen från Af Kneg (nästa avsnitt) se hur diskussionen efterhand blir 
alltmer konstruktiv.  

För att avgränsa framställningen till att behandla just processkartläggning, väljer 
jag att inte närmare återge detta, i och för sig spännande, moment. 

8.2 Personalmöte II: Beskrivning i text 
Två veckor efter den aningen kaotiska kartläggningen samlas Af Kneg igen för 
att under en halv dag beskriva kartans aktiviteter. Det är nu textbeskrivningar 
som gäller, inte boxar och pilar. Plasten från förra kartläggningen sitter upp-
hängd i lokalen (figur 25). Denna gång är det en ny handledare, som dock suttit 
med i bakgrunden förra gången och därför är väl införstådd med resultatet så 
långt. Första halvtimman åtgår för att diskutera uppgiften, men också varför 
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detta ska göras och varför man inte kan få se ”facit”. Flera deltagare är dock 
positivt inställda och det är framförallt ”den erfarna” som är i opposition. Fort-
farande när diskussionen är avslutad hörs hon muttra att ”Jag frågade efter facit 
förra gången också. Om dom tog fram processkartan med en gång så skulle vi 
slippa att hålla på så här.”  

Deltagarna får veta att processkartan på plasten visar vad som görs. Uppgiften 
nu är att beskriva hur detta utförs. Den resignerade undrar då om det är hur det 
görs idag eller hur det borde göras. Handledaren svarar att ”processkartan 
handlar om det som är idag”. ”Ska det inte vara hur det ska vara”, undrar den 
resignerade. ”Jo, i beskrivningen av aktiviteten är det huret”, svarar handledaren 
och tillägger: ”hur det ska vara”. ”Jaså, hur det ska vara, inte hur det är idag?”, 
undrar den IT-intresserade. ”Nej”, svarar nu handledaren, utan efterföljande 
förklaring av hur hon menar. Handledaren delar på detta sätt med sig av sin 
egen förvirring och många frågor kvarstår när hon slutligen uppmanar de två 
grupperna att börja arbeta: ”så får vi se hur det blir”. 

Arbetslaget delar sig i två grupper med fyra deltagare i varje grupp. De samlas 
runt en dator där de har tillgång till en mall (jfr bilaga a, s 385), där kartan från 
förra gången är inritad och där det finns plats att i en tabell formulera hur arbe-
tet utförs. Vi följer den grupp där den IT-intresserade sitter vi datorn och han 
inleder med att säga att ”då börjar vi med det första som händer och då tar vi 

Figur 25: Med utgångspunkt från den processkarta från förra gången som sitter upphängd i 
bakgrunden, ska gruppen nu beskriva processens aktiviteter i text. 
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inte det där med ’välkommen’ och så, det är ju inte väsentligt”. ”Nej, hur man 
säger välkommen, om man gör det skriftligt eller muntligt eller med kroppen, 
det kan vi ju inte ägna oss åt”, bekräftar den erfarna. ”Vad är det första vi gör, 
är det att vi skriver in? Kan vi skriva ’sökande ombedes skriva in sig’?”, försöker 
den IT-intresserade. ”Inskrivning, ja…”, bekräftar den erfarna och fortsätter 
”…själv eller så gör vi det”. ”Det beror lite på vad han vill ha hjälp med…, men 
det här är alltså helt nya?”, undrar den medelålders. ”Jaa det är väl enklast”, 
funderar den IT-intresserade. ”Det kan ju vara andra…”, säger den medelål-
ders. ”De andra är ju inskrivna redan”, menar den erfarna. ”Vi förutsätter att 
det är helt nya”, fastslår den IT-intresserade och skriver att ”den sökande om-
bedes skriva in sig i kundarbetsplatsen”. ”Eller…”, säger nu den erfarna, ”för 
har de inga datakunskaper, så skriver ju vi in dom”. ”Just det”, säger den IT -
intresserade och redigerar vad som just skrivits.  

Även om övningen, vid förra tillfället, var aningen rörig, torde det inte vara någon tvekan om 
att inskrivning avser just inskrivning, en aktivitet som inte rör redan inskrivna eller sådana 
som inte ska vara inskrivna. Den medelålders tänker sannolikt på den plats där inskrivning 
sker. Hon tänker på kundmottagningen dit människor kommer av alla möjliga skäl. Dit 
kommer redan inskrivna för att fråga efter sin handläggare och någon kanske passar på att 
fråga om vägen till Systembolaget.  

Med kommentarer som jag emellanåt väljer att inte återge signalerar den erfarna 
att hon inte ser någon mening med den övning hon nu deltar i. Hon tycker fort-
farande att det ”vore lika bra att de visade facit”. Hennes kritik är dock främst 
riktad mot förra gångens kartläggning och dagens övning är ännu inte helt ut-
dömd. Hon tycker att det vore bra att plocka fram dokumenten över de kvali-
tetssäkrade metoderna eftersom ”vi måste ju ändå göra som det står där”.  

”Men Herre Gud”, säger den medelålders, ”gör vi inget mer?” ”Nu går det till 
’Basinfo’”, skojar den IT-intresserade. Alla skrattar och han tillägger att ”ni kan-
ske inte gör så mycket mer där ute”. ”Sen beror det ju på: om dom skrivit in sig 
på KAP:en, då är ju så mycket givet”, säger den medelålders och fortsätter: ”Då 
gör i alla fall jag så att jag tar för givet att det dom skrivit är rätt och så går jag 
igenom inskrivningsblanketten och kompletterar dom luckor som finns.”  

Medan den IT-intresserade formulerar texten kommer ett infall från den erfar-
na: ”En sak som vi gör olika är ju det här med CV och meriter, det skulle vi 
kunna bestämma nu: att det gör vi eller det gör vi inte.” ”Just det! Ska dom gå 
hem och göra det eller sätta sig vid KAP:en eller ska jag göra det åt dom?”, sä-
ger den medelålders. ”Det kan vara väldigt svårt att göra vid inskrivningen, för 
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en del, de har hundra [meriter]…”, menar den erfarna. ”Ja, då gör man det inte” 
bekräftar den medelålders. ”Då kanske det är lika bra att vi bestämmer oss för 
att…” börjar den erfarna, men avbryts av den äldre som menar att ”dom kan ju 
skriva in det själva och det är ju sånt som kommer i handlingsplanen [i ”Fast-
ställa tjänst”] också, men ska de gå och vänta i två månader på det då?”. ”Men 
har dom varit ute på jobb, då går man ju in i meriterna och lägger in det, fak-
tiskt”, menar den medelålders, men påminns återigen, denna gång av den äldre, 
om att ”då är det dom redan inskrivna du pratar om”. Den IT-intresserade pe-
kar på skärmen och påminner om att ”här lägger dom in meriterna själva, redan 
när dom skriver i KAP:en”. ”Ja just det, men om dom kommer tillbaks”, menar 
den medelålders, men påminns omedelbart återigen av den IT-intresserade om 
att ”nu är vi ju vid första besöket”. Den erfarna menar dock att ”du kan ju gå 
förbi meriterna där och det är där man skulle kunna lägga till hur vi gör idag. 
Där gör vi olika. Du [pekar på den medelålders] kanske säger till dem att fylla i 
detta på en gång och du [den IT-intresserade] kanske säger att dom ska ta med 
det till nästa gång. Och jag kanske säger att ’det där behöver du aldrig fylla i’. 
Och då skulle man kunna enas om hur vi gör”. Det tycker alla är en god idé, 
men den IT-intresserade som är djupt försjunken i sina formuleringar pekar på 
skärmen och invänder att ”den här frågan, kommer den upp här? För nu är vi 
inne i sökandeblanketten och där finns ju inte meriterna”. Det tycker dock den 
medelålders att de gör, men den IT-intresserade förklarar att ”nu är vi i ’ändra’, 
’ändra-knappen’ i sökandeblanketten. Och där finns inte meriterna”. Detta lo-
giska resonemang kan ingen opponera sig mot. ”Du tänker så ja…”, säger den 
medelålders och allt klokt som hittills sagts riskerar plötsligt att falla platt till 
marken. ”Detta är ju där man knappar in personnumret och där finns inget om 
meriter, men vi kommer dit snart”, upplyser den IT-intresserade. Då föreslår 
ändå den erfarna att: ”ta gärna med det: skriv ’hur meritlista’ så kommer vi ihåg 
det”. 

Gruppen arbetar självständigt utan handledning. Den IT-intresserade har, i kraft av sitt 
strukturerade sinnelag och platsen vid datorn, tagit på sig rollen som ordförande. Eftersom det 
är trångt vid datorn måste övriga deltagare böja sig fram för att se vad som skrivs. Skribenten 
läser inte heller upp sina formuleringar för att få gruppens godkännande. Själv är han låst vid 
sin text, medan de andra kan låta tanken segla iväg. Ett strukturerat sinnelag främjar logi-
ken, men att tillåta tanken att segla i väg kan vara viktigt för kreativiteten. En erfaren 
handledare, hade i detta läge kunnat hjälpa gruppen med en formulering, som senare kunnat 
placeras in i sitt rätta sammanhang. 
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”Alla punkter som vi kompletterar i inskrivningsblanketten”, fortsätter den IT-
intresserade, ”behöver vi ta upp detaljerna i det?”. ”Nej, vi kommer ju inte förbi 
det som är väsentligt, så det ger sig ju självt”, menar den medelålders. ”Men nu 
har vi klickat på ’klar’, så nu börjar samtalet”, konstaterar den IT-intresserade. 
”Då är det ersättningsanmälan”, menar den erfarna. ”Ja, innan man stänger den 
påminnelserutan, så pratar man ju lite”, menar den medelålders, varpå det ut-
bryter en diskussion om på vilka grunder ”påanmälan” till A-kassan får ske. 
Den IT-intresserade formulerar texten så att påanmälan inte får ske enbart på 
uppmaning från den sökande utan att rätten till A-kassa verifierats genom sam-
tal. ”Är det dags för informationen om A-kassan nu?”, undrar den IT-
intresserade. ”Ja, dom som ska ha A-kassa, ska få information nu”, bekräftar 
den medelålders. ”Ja, men ta den här tjejen jag hade igår som hade pappan med 
sig”, säger den äldre, ”hon hade ingen rätt till A-kassa, men jag skickade med en 
broschyr ändå för han frågade en massa”. ”Det är väl bra, för är dom inte tjugo 
och har rätt till det så…, någon gång kanske dom blir det”, menar den erfarna. 
”Där har vi ju också någonting. Jag har inte lämnat ut det till någon annan än 
till dom som söker a-kassa”, menar den medelålders och tillägger att ”det kan-
ske är fel, men det har jag inte gjort. ”Nej, det gör väl inte jag heller…, om dom 
inte frågar om a-kassa, då lämnar jag inte ut”, menar nu den äldre. ”Broschyrer-
na ligger ju ute i lokalen, så vem som helst kan ta dom”, tycker nu den medelål-
ders, varpå frågan faller. 

För att hantera problemet med varierande behov av information om A-kassan 
skriver de att ”frågor ställs om sökandens bakgrund”. ”Då har vi täckt in myck-
et”, tycker den medelålders. ”Det är inte mycket som händer i den här aktivite-
ten, det kanske är lika bra att gå vidare”, föreslår nu den erfarna. Den IT-
intresserade, menar dock att aktiviteten inte är fullgjord ännu, och att det efter 
bakgrundsfrågorna nu är dags att informera om A-kassan.  

Formuleringen ”frågor ställs om sökandens bakgrund” är vag och man kan ifrågasätta vad 
den tillför. Är det genom denna formulering säkerställt att rätt personer får rätt information 
om a-kassan oavsett vem som för tillfället sköter inskrivningen? Kanske är de sökande så 
olika att frågor inte kan formuleras på förhand och kanske måste man därför förlita sig på 
handläggarens erfarenhet? Men vilka frågor är alltid bra att ställa och var och hur antecknas 
svaren? En handledare hade kunnat ställa kontrollfrågor för att säkerställa att formulering-
arna blir så tydliga som gruppen tycker är lämpligt för en rättssäker, enhetlig och effektiv 
hantering. 
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”Man bokar också en tid för ’bas’ här”, säger den erfarna. ”Hur gör ni det då?”, 
undrar den IT-intresserade. ”Ja, det är det sista jag gör, jag säger att ’du kommer 
att få en tid för basinformation som tar ungefär en timma o.s.v., och sen bokar 
jag in dig till en handläggare’”, förklarar den medelålders. Så kommer hon på att 
”där gör vi ju lite olika: du skriver tiden i dagnotering ibland, har jag sett”, säger 
hon till den erfarna. ”Ja, det gör jag också”, säger den äldre. ”Ja, jag skickar med 
den”, förklarar den erfarna. ”Ja, och då brukar jag också skriva: ’kopia av dagan-
teckning utlämnad”, tillägger den äldre. ”Ja det skulle man kunna lägga till”, 
funderar den erfarna. ”Ja, det är bra att göra det”, säger nu den medelålders 
(som just uttryckt att hon själv inte gör så). ”Det blir så mycket annars [för den 
sökande]”, menar den äldre. ”Jag hade aldrig använt den förut, men blev drillad 
i det direkt jag kom hit: Att skriva en kallelse med både basinformation och 
återbesök och att man skriver i dagnoteringen. Så skulle det vara” berättar den 
medelålders. ”Postar du den också?”, undrar den erfarna. ”nej du lämnar över 
den, och det skriver jag ju också i…”, förklarar den medelålders. ”Jag har sett 
det, att ni gör det nästan allihop, så jag håller på att träna in mig på att göra det 
jag också”, säger nu den äldre. ”Då skulle man kunna göra avanmälan [från A-
kassan] om dom inte kommer”, föreslår den IT-intresserade. ”Ja det kan man 
göra även om man skickar [kallelse], om man skriver det i dagnoteringen [att 
man skickat kallelse]. Det är ju lika gångbart det”, menar den medelålders. ”ja 
det är ju hur-som, det också då”, menar nu den erfarna. ”Men det behöver vi 
nästan vara överens om då”, tycker ändå den äldre. ”Kanske, men det får vi 
nästan ta upp gemensamt [med kollegorna] då”, tycker den erfarna. Den IT-
intresserade är djupt försunken i sina formuleringar. Han menar att ”nu är det 
väl nästan dags för basinfo då?”. Men den erfarna har nu tänkt om och säger: 
”Skriv in det nu då: Det här med hur dom får tiden. Någon får daganteckning 
och någon får kallelse. Det skulle vi kunna synkronisera”. Den IT-intresserade 
lyssnar och börjar skriva. Den medelålders är den enda som kan se vad han 
skriver och hon anmärker att ”det är ju inte bara till basinfo som dom får en tid, 
utan också till handläggare”. ”Men nu förstår jag nog inte”, invänder den IT-
intresserade, ”i ett fall så gör ni en daganteckning och sen printar ni ut den och 
lämnar över som en kallelse?”. ”Jag gör inte det men…”, menar den medelål-
ders. ”Det var där det skilde sig”, bekräftar den erfarna. ”På så sätt får dom se 
vad jag skriver, och det tycker jag är bra, för ibland frågar dom ju det”, säger 
den äldre.  

När det som sagts, formuleras i text framgår oklarheter i det sagda. Den IT-intresserade 
sysslar inte med inskrivning och har också av denna anledning möjlighet att se när resone-
mangen inte hänger ihop. Här talar gruppen samtidigt om kallelse till ”Basinformation” och 
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till ”Fastställa tjänst” som vore det samma kallelse. Kallelsen kanske sker vid samma tillfäl-
le, med samma metod och i samma dokument, eller kanske inte? 

I rollen som självutnämnd handledare har den IT-intresserade flera brister. Förmågan att 
tänka strukturerat och påvisa bristfällig logik är dock en fördel som hjälper gruppen framåt. 
Till bristerna hör att han sköter skrivandet, som vore det en sidouppgift. Medan han skriver 
hinner gruppen passera flera andra frågor som han inte uppfattar. Gruppen deltar inte i for-
mulerandet och det är därmed inte säkert att en och samma tankestruktur formas i deltagar-
nas medvetande. Inte heller nagelfars texten, vilket kan leda till att berättelsen, vid senare 
läsning, framstår som ologisk eller obegriplig. När olika tillvägagångssätt uppdagas, tvingas 
gruppen inte att ta ställning till en gemensam formulering. Resultatet blir urvattnat och tvety-
digt:  

”På vilket sätt den sökande kallas till Basinfo och tid med handläggare skiljer 
sig. Den sökande får antingen med sig en daganteckning om inbokningarna, 
alternativt får med sig en kallelse till dessa tider istället”, skriver den IT-
intresserade. De andra ser dock inte detta, utan är fullt engagerade i en diskus-
sion om hur mycket hjälp det är lämpligt att ge sökande som skriver in sina 
grunduppgifter vid kundarbetsplatsen. Efterhand övergår diskussionen till att 
handla om på vilka grunder man bör acceptera den sökandes eget val av geogra-
fiskt sökområde.  

När gruppen bryter för kaffe, rinner diskussionen ut i sanden och man tar aldrig ställning till 
om något av detta borde med i texten. Deltagarna stämde dock av sina uppfattningar med 
varandra och tänkbart är att deras förhållningssätt kom att påverkas, trots att inget skrevs.  

När de reser sig, säger den medelålders att…”tänk vad svårt det är ändå, att 
sätta på pränt, det här som man gör. Och i vilken ordning”. ”Känner ni att ni är 
klara?”, undrar handledaren. ”Nej, vi kan hålla på hur länge som helst”, menar 
den IT-intresserade.  

Detta kan ställas mot den erfarnas tidiga uttalande om att det nog inte fanns så mycket mer 
att skriva om inskrivningen. Inledningsvis upplever deltagarna att det inte finns så mycket 
alternativa tillvägagångssätt att diskutera i de dagliga rutinerna. När de steg för steg tar sig 
genom beskrivningen, uppstår trots allt en mängd frågor att ta ställning till. Vid första kart-
läggningen (se s 158) utreddes vilka som skall delta i basinformationen, men frågan rymmer 
fler oklarheter. 

”I vilka fall ger ni basinfo till dom som är nygamla?”, undrar den IT-
intresserade efter kaffet. ”Alltid, skulle det ju vara nu, enligt det senaste”, menar 
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den erfarna. ”Även om de varit borta en vecka”, provocerar den IT-
intresserade. ”Jaså”, säger den äldre förvånat. ”Det gjorde vi ju upp på en 
APT65”, framhärdar den erfarna. ”Nej, ett år sa vi ju”, säger den medelålders. 
”Sex månader har vi alltid haft förut, men…”, menar den äldre. ”Ett år har vi 
sagt, eller har du inte varit med då?” säger den erfarna som tio sekunder tidigare 
menade att alla skulle ha det. ”Anna sa ett år, det vet jag, men jag reagerade lite 
för vi hade ju sagt att gränsen var sex månader”, säger nu den äldre.  

De tre berörda har vitt skilda uppfattningar om vilka sökande som ska ta del av den resurs-
slukande, men viktiga aktiviteten ”Basinformation”. Den erfarna ändrar helt ogenerat 
ståndpunkt när hon påminner sig att tidsgränsen nog skall vara ett år. Kanske är det i syfte 
att utplåna sitt misstag ur kollegornas medvetande, som hon t.o.m. provocerar den äldre och 
säger: ”har du inte varit med då?”. Det hela framstår som en missuppfattning och det finns 
väldigt lite bevis för det ursprungliga uttalandet. På liknande sätt bortförklarar den äldre sitt 
misstag med att hon visserligen hört regeln om ett år, men inte trott att det var rätt. I denna 
situation är möjligheten att frigöra sig från sitt handlande, positivt för verksamhetens utveck-
ling. Även då frågan innebär ett, ur effektivitetssynpunkt, väsentligt tillrättaläggande, kan 
den komma att passera obemärkt, men kanske har gruppdeltagarna ändå synkroniserat sina 
uppfattningar? Om diskussionen nu skulle avslutas, skulle gruppen sannolikt göra mera 
lika, men i efterhand inte säga att ”tänk vad olika vi hanterade detta med vilka som skall 
kallas till basinformation”. Det visar sig dock att frågan är mer komplicerad än så och att 
man fortfarande inte är helt överens: 

”Ett år har vi sagt för alla, det kom vi överens om” upplyses den äldre av den 
erfarna, som samtidigt söker bekräftelse genom ögonkontakt från den medelål-
ders. Den medelålders bekräftar med ett eftertänksamt hummande medan hon 
lyssnar på den äldre som menar att ”samtidigt så är det lite olika, för det finns 
dom som vet och som inte skulle behöva det”. Nu har den medelålders tänkt 
färdigt och avbryter den äldre: ”Hur pratar vi nu? Dom som inte fått basinfo på 
ett år, eller…? För det är ju dom som går in och ut. Jag tänker på dom här 
montörerna?” ”Vi kom överens om att dom skulle få också”, menar den erfar-
na. ”Ja…, då ska vi alltså checka av: ’När fick du basinfon tidigare?’.” ”Ja”, sä-
ger den erfarna men den IT-intresserade invänder: ”Har vi sagt det?” ”Jaa, på 
ett APT”, påminner den erfarna med en röst som signalerar att ”det må vara 
galet, men så är det sagt”. ”Ja men jag menar dom här som har…” framhärdar 
den IT-intresserade. ”Spelar ingen roll: ’har dom inte varit på ett år så ska dom 
gå’, det kom vi överens om”, säger den erfarna och signalerar det otvetydiga i 
detta genom att med lagom kraft slå näven i bordet. ”Men då måste man fråga 
                                                 
65 Arbetsplatsträff. 
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varenda en”, invänder den IT-intresserade, varpå den erfarna garderar sig med 
att ”jag opponerade mig då, men det kom vi överens om”. ”Det uppfattade inte 
jag. Då hade jag också opponerat mig”, menar den IT-intresserade och får 
medhåll av den äldre som förvirrat uttrycker att ”Ja…, nej jag var nog inte med 
då. Jag har bara hört vad ’Anna’ säger”.  

Nu vänder sig den erfarna till den nyanställda i den andra gruppen och frågar: 
”Basinfo: Vi pratade ju om det på ett APT. Då kom vi ju överens om att alla 
skulle in på ett basinfo en gång om året. När den nyanställda bekräftar med ett 
frågande ”ja”, framkastar den IT-intresserade sin invändning att ”då måste vi ju 
fråga alla när dom haft basinfo, har vi bestämt det?”. ”Nej inte…, alltså alla…”, 
tänker den nyanställda och får hjälp av den äldre som menar att det gäller ”re-
semontörer och alla dom här…”. Den erfarna vill också hjälpa till och påmin-
ner om att det gäller ”alla som använder A-kassa, var det ju sagt”. Nu inser den 
IT-intresserade att frågan är mer komplicerad än vad han tänkt sig och menar 
att ”det är väldigt osäkert, så vi får ta den diskussionen en annan gång”. Detta 
ignoreras av den äldre som säger: ”Att det bara är dom som har a-kassa, håller 
jag inte med om, utan det är alla”. ”Förut var basinformationen mer allmänt 
inriktad, men idag är det i princip bara a-kassan”, upplyser den erfarna. Den 
äldre invänder att ”är det bara a-kasseinfo på basinformationen”, och får ett 
bekräftande ”nej” från den nyanställda som nu tänkt klart kring vad som gäller: 
”I somras sa vi att alla över tjugo skulle gå.” ”Och dom under tjugo med a-
kassa, så sa vi”, påminner sig nu den medelålders. ”Ja precis” bekräftar den ny-
anställda och tillägger att ”sen sa vi dom som kommer nya och sen kommer 
tillbaks, har dom fått senaste året, då behöver dom inte gå”. ”Det betyder att då 
får vi fråga alla då”, konstaterar den medelålders varpå den erfarna kommer på 
att ”då kan vi titta i daganteckningarna: har dom gått, så behöver dom inte gå, 
men annars ska dom ha det”.  

Nu utbryter en okontrollerad diskussion om vilka kategorier av sökande som 
ska ha basinfo och om vad basinfon egentligen innehåller. Rimligheten i hypotesen 
testas.  

Den nyanställda säger att ”jag kan tycka att det är viktigt att även dom som inte 
har a-kassa, som går på soc. och allt vad det är, att dom får basinfo. ”Vi pratar 
om tjänster och mycket är a-kasseinformation, men vi pratar även andra saker: 
Att man ska höra av sig, uppdatera meriter, dom får ams.se och…” Den me-
delålders tycker nu att ”Det kanske inte är så mycket a-kassa, det är mer aktivi-
tet. Hur aktiva dom ska vara. Hela tiden aktivitet, att du måste vara på tå”. Den 
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äldre konstaterar att ”jag måste försöka vara med dig [den medelålders, på ba-
sinfon] någon gång [för att lära mer om vad det innehåller]”. När detta över-
enskommits med den medelålders, tillägger den äldre att ”det här med att skilja 
på a-kassa och inte a-kassa, det går jag absolut inte med på. Dom kommer ju 
för att få jobb och då måste dom veta vad det innebär: att dom ska komma och 
att dom ska göra en handlingsplan och allt. Det gäller ju även dom som inte har 
a-kassa.” ”Nej jag köper allt det som sagts, men vi har beslutat om det och det 
är en typisk sådan grej att vi har beslutat om det och sedan följer vi det inte”, 
tycker den erfarna. ”Nej jag har aldrig hört det, men det kan va att jag inte varit 
med då”, försvarar sig den äldre. ”Nej men det finns ett APT-protokoll och vi 
måste läsa: vad beslutade vi egentligen”, tycker den erfarna. ”Nej det får vi göra, 
och det var ju inte alls länge sedan”, konstaterar den medelålders. ”Men då skri-
ver jag så här: ’Vilka som bokas in på Basinfo eller inte är oklart’”, säger den IT-
intresserade.  

”En annan skillnad”, menar den medelålders och vänder sig till den äldre: ”Det 
är att när dom återkommer frågar jag alltid vad han har gjort och uppdaterar 
meriterna. Kanske inte 100%, men jag försöker”. ”Det skulle vi ha in”, tycker 
den erfarna med adress till den äldre som besvärat kliar sig bakom örat. Hon 
säger att ”det där med 100 %... då får ju jag erkänna att jag glömmer ju ibland 
att boka in till basinfo också”.  

Vad den IT-intresserade skriver håller han för sig själv. När jag i efterhand granskar doku-
mentet finns inget om uppdatering av meriter för nygamla sökande. 

Den medelålders fortsätter att rannsaka minnet efter fler tänkbara skillnader 
och säger att ”dom som söker i hela landet, jag drar inte hela flyttgrejen med 
dom”. ”Men får dom det på basinfon?”, undrar den äldre. ”ja, den ligger med 
där, det gör den faktiskt”, menar den erfarna som nyss hävdat att basinfon bara 
behandlar a-kassan. Hon kommer på att ”då ska man egentligen in i systemet 
och klicka i att de fått det”. ”Ja, det är viktigt att man gör det”, bekräftar den 
medelålders. ”Det måste den som kör basinfo göra då”, konstaterar den erfarna. 
”Ja det gäller ju alla och inte bara dom som har a-kassa”, menar den äldre.  

Den IT-intresserade är så djupt försjunken i sina formuleringar att denna diskussion helt 
undgår honom. Annars hade han snabbt kunnat hoppa till basinfon för att notera detta. 

Nu förstår den äldre att den IT-intresserade skrivit färdigt och ber honom läsa 
upp resultatet: ”Vilka som bokas in på basinfo eller inte är oklart.” ”Och det 
borde det inte vara, men det är väl typiskt oss då får man säga”, tycker den er-



186 DEL II: MAKTEN ÖVER PROCESSKARTANS TERRITORIUM 

farna och de andra håller med. ”Det är väl det vi gnäller om också: vi har ju 
bestämt detta en gång”, tillägger hon. 

”Hur man kallar skiljer sig åt på två sätt: Antingen får man en daganteckning 
eller en kallelse”, fortsätter den IT-intresserade som är konsekvent i sin strävan 
att dokumentera nuläget. De andra håller med.  

Jag konstaterar att de kompromisser som görs för att dokumentera nuläget, inte leder till 
formuleringar som stödjer ett mera enhetligt beteende. Deltagarna (eller åtminstone den IT-
intresserade) har en föreställning om att dessa skillnader först ska identifieras, för att ges en 
rationell prövning i ett senare skede. 

”Sen får vi jämföra vad dom andra har skrivit”, säger den erfarna och frågar 
därpå den andra gruppen: ”Är ni kvar i detta ni? Vad har ni skrivit?” ”Nej, men 
vi har inte varit så detaljerade som ni”, säger den nyanställda. ”Men vi tycker 
inte vi varit så detaljerade”, menar den IT-intresserade. ”Men det kanske är bra, 
för vi kanske har missat de stora sakerna vi”, menar den erfarna. ”Ni diskutera-
de ålder för basinfo och så. Vi har inte alls skrivit sånt”, menar den nyanställda. 
”Nej, vi har inte diskuterat. Vi har skrivit, vi”, skojar den åsiktsrike.  

Frågan om detaljeringsgrad uppkommer konsekvent i dessa sammanhang. Ofta inledningsvis 
innan arbetet påbörjats. ”Måste vi verkligen ta med allt?” ”Hur detaljerat måste det vara?” 
Det anses svårt att finna rätt detaljeringsgrad och frågan är vad som är väsentligt att ta med? 
Den andra gruppen säger sig jobba med de stora dragen, men att döma av resultatet från 
deras arbete, har de arbetat med ungefär samma detaljeringsgrad som den första gruppen. 
Innehållet är dessutom likartat, vilket kan bero på att man undvikit den detaljerade nivå där 
angreppssätten skiljer. Frågan här är vad som avses med detaljer. Att hälsa den sökande 
välkommen är inte oväsentligt, men kan kanske antas ingå i den sociala kompetens som alla 
har och därför inte måste vara med? Av resonemanget i Kneg att döma kan små saker göra 
stor skillnad. Ett exempel som tidigare nämnts (s 180) är den grumliga formuleringen ”frå-
gor ställs om sökandens bakgrund”. Denna rimligen mycket kritiska aktivitet för att matcha 
den arbetssökande mot rätt jobb, passerades utan vidare precisering. På samma sätt undviks 
nu frågan om vilka sökande som skall delta i basinfo. Å andra sidan kan vi konstatera att 
samtalet (särskilt i jämförelse med första dagens kartläggning) efterhand blir alltmer preciserat 
och fokuserat på väsentliga detaljer. Kanske kommer gruppen att uppmärksamma dessa 
oklarheter när texten granskas och revideras vid kommande tillfällen med självbeskrivning? 

”Det här med ’Mitt CV’, är det något vi ska ha med”, påminner nu den IT-
intresserade. ”Ja, men det är ju mycket, och då kommer vi ju också in på detal-
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jer”, menar den medelålders. ”Det kanske blir för mycket detalj”, skyndar sig 
den IT-intresserade och frågar istället efter ”något annat stort vi har missat?”. 

Frågan om hur och när den sökandes CV skall författas var uppe tidigare (se, s 179). När 
den IT-intresserade, efter idogt skrivande, åter kunde fästa sin uppmärksamhet på gruppens 
samtal, avbröt han ett långt gånget resonemang. Ämnet var då, enligt hans förmenande, något 
annat. Den IT-intresserade kommer (överraskande) ihåg denna oavslutade diskussion. Att 
ta upp ämnet igen och återkalla vad som då sades är det emellertid ingen som orkar. Den tid 
som då investerades, går förlorad. 

Gruppen granskar plasten med de gula lapparna från kartläggningen. Den me-
delålders ser lappen med ”Kundtjänst” och säger att det är viktigt att ”uppmana 
dem att vända sig dit för information”. ”Egentligen skulle man alltid dela ut 
visitkort: ’Har du frågor så ringer du Kundtjänst’”, menar den erfarna. ”Ja, men 
det gör vi ju”, hävdar den medelålders. ”Ja, men konsekvent”, undrar den erfar-
na. ”Ja”, framhärdar den medelålders, ”det gör jag jämt”, och den äldre säger att 
”det gör jag nästan alltid”. ”Men det ska vi ju ha med då”, tycker den IT-
intresserade, ”när gör ni det?”. ”På slutet”, förklarar den medelålders: ”Då får 
dom ju kortet till Kundtjänst och kortet till handläggaren”, tillägger hon. ”Skriv 
in det då, för det gör inte jag och det vill jag börja med”, uttrycker den erfarna 
med sällan skådad ödmjukhet, ”då kanske jag slipper några samtal själv”.  

Så har gruppen slutligen enats om en formulering som faktiskt utgör en skillnad. Här valde 
man att bestämma sig för en gemensam lösning och skrev inte att ”det är oklart när visitkort 
utlämnas”. Frågan kanske inte är fullt så oviktig som den verkar. Tvärtom var det vid den-
na tid en strategiskt viktig fråga att lära sig att nyttja den avlastning som det nyinrättade 
Kundtjänst förväntades erbjuda (s 125). Formuleringen är dock på intet sätt komplicerad, 
kontroversiell eller resurskrävande och gruppen kan lugnt räkna med att saken skall accepte-
ras av såväl chef som kollegor. 

Jag noterar det offensiva påståendet från den medelålders som säger att ”då får dom ju kor-
tet”, som om detta vore en allmängiltig regel med konsekvent tillämpning vid all inskrivning 
på landets alla förmedlingar. Hon refererar till verkligheten som funnes det bara en sådan. 
Uttalandet kan möjligen betraktas som ett kamouflerat personangrepp på kollegan (som hon 
möjligen anser inte sköter sitt jobb). Jag uppfattar det snarare som en tillämpning som hon 
funnit lämplig och som hon tycker andra bör följa. Denna har hon inordnat i sin verklighets-
uppfattning och uttalandet är en markering av att detta är något hon skulle vara beredd att 
försvara. 
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8.3 Sammanfattning 
Vid Arbetsförmedlingen i Kneg verkade processkartläggningen vara välbehöv-
lig, men för att påverka deltagarnas tjänstekognition borde den rimligen kunna 
ha skett mera effektivt.  

Med implicit hjälp av teoriramen från kapitel 6 gjordes en mängd preliminära 
tolkningar. Restriktionen för dessa var att självbeskrivning skall leda till att 
tjänstekognitionen fördjupas, breddas och likartas mot vad Weick & Roberts 
(1993) metaforiskt beskriver som ett kollektivt medvetande (antagande I).  

Ett syfte med kapitlet var att förmedla interaktionen mellan deltagarna. Jag ville 
visa upp de tecken som finns på att sådana samtal påverkar deltagarna att tänka-
till och att kanske förändra sitt tänkesätt. Ett av många exempel var när oklar-
heter reddes ut om vad mötet för basinformation egentligen innehöll och vilka 
sökande som behövde ta del av detta (s 158, 184-185). Under den tid vi följde 
personalgruppen i Kneg hann inte allt detta fullt ut utredas och prövas, men 
mycket tydde på att aktörernas tjänstekognition fördjupades och breddades. 
Rimligen hann den – trots relativt kort tid av självbeskrivning och trots de brist-
fälliga förutsättningar för gemensamt meningsskapande som iakttogs – också bli 
något mera samstämd. Observationen berör forskningsfråga I om vilka tecken 
som finns på att aktörernas tjänstekognition fördjupas, breddas och blir mera 
samstämd – och detta kommer slutgiltigt att besvaras redan i nästa kapitel.  

Vad gäller övriga forskningsfrågor som berörts (IV, V, VI och VII) så åter-
kommer jag också till dessa i nästa kapitel, men tolkningen fördjupas också i del 
III. Till dess att vad som framkommit i detta kapitel därigenom struktureras 
upp, konstateras bara att de svårigheter som präglade de båda mötena i Kneg 
bekräftar många av frågornas relevans.  

En påtaglig svårighet i Kneg var att kombinera lokal organisering med strategisk 
styrning. Men som vi nu ska se är bilden en annan vid de förmedlingar där che-
ferna låtit processkartläggningen pågå och på så vis fått personalen att tänka 
nytt och mera lika. I nästa kapitel avslutas arbetets empiriska del med att tio 
chefer berättar om sina erfarenheter av självbeskrivning i personalgruppen och 
om hur de ser på AMS försök att kartlägga processerna centralt.  
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9 Chefsliga reflektioner 

De två föregående kapitlen har ägnats åt de två, fundamentalt skilda, utgångs-
punkter för processkartläggning som tillämpades inom AMV. I föregående ka-
pitel återgavs ett exempel på det intensiva och tillsynes viktiga samtal som upp-
kom när medarbetare på Af i ”Kneg” gavs förtroendet att själva författa sina 
instruktioner. Mot detta kontrasterade det dessförinnan redovisade verksprojek-
tet Af Sverige och skapandet av centralt definierade processer för införande på 
landets alla kontor. Processynen var likartad, men initiativet, makten och skri-
vandet utövades i det första fallet från toppen och i det andra fallet från botten. 

Att (som skedde på AMS) processkartlägga på strategisk nivå respektive (som 
skedde på Af Kneg) kartlägga på operativ nivå har många likheter. Det kan ex-
empelvis verka som att föremålet för kartläggning skulle vara detsamma. Dock 
är det inte (i något av fallen) fysiska produktionsprocesser som avbildas. Den 
immateriella tjänstekognition som faktiskt är vad som kartläggs, är olika bero-
ende av vem som deltar. Inte heller är den densamma – efteråt – som den var 
innan.  

Hade det tidigare kapitlet om Af Sverige författats av anställda på AMS så skulle 
beskrivningen med all säkerhet ha stämt bättre med den verklighet de uppfattar. 
Mer intressant är att AMS inte hade varit detsamma efteråt. Detta är i linje med 
en av avhandlingens bärande idéer – när personalen på AMS författar instruk-
tioner till dem på Af, är det mera sannolikt att det är deras egna tänkesätt som 
utvecklas och blir mera enhetliga. Medan avsikten med Af Sverige var att ut-
veckla Arbetsförmedlingen, är ett mera troligt resultat att AMS samlade kompe-
tens och interna förmåga till samordning var vad som utvecklades. Det kan för-
visso finnas ett värde i detta, men om hela AMV ska påverkas, kan själva förfat-
tandet behöva reorganiseras.  

AMS argument för kartläggning top-down är lätta att acceptera. Exempelvis är 
själva idén med en organisation att samordna olika enheter mot ett gemensamt 
mål, vilket inte vore möjligt om enheterna helt själva bestämmer hur de arbetar. 
I detta fall var det dessutom viktigt att skapa en sådan enhetlighet som gör att 
de sökande ges samma besked oavsett vilket kontor i landet som tillfrågas och 
att de tjänster som erbjuds var innehållsmässigt lika och jämförbara. Vidare är 
det osannolikt att handläggare i allmänhet har det övergripande perspektiv som 
gör det möjligt att utforma verksamheten till stöd för gällande arbetsmarknads-
politik. Därtill kan det misstänkas att personalen saknar kunskaper om alterna-
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tiva tillvägagångssätt (som kanske utvecklats på andra förmedlingar), egen kart-
läggning kanske bara skulle befästa bristerna i befintliga metoder?  

Å andra sidan kan det, utan djupare analys, konstateras att kartläggningen på Af 
i Kneg medförde ett lärande av betydelse för verksamheten. Allt hann inte klar-
göras på bara två tillfällen, men det torde exempelvis vara väsentligt att de 
handläggare som bedömer sökandes behov av basinformation känner till vad 
som förmedlas under denna aktivitet. Det framstår som att en djupgående och 
gemensam förståelse för verksamhetens olika delar kan kräva mycket ingående 
och regelbundna samtal där alla får tillfälle att ventilera och pröva sina tanke-
mönster mot dem hos sina kollegor. Sådana idéer om förändringar som upp-
stod när medarbetarna själva kartlade i Kneg, möter med all säkerhet inte sådant 
motstånd som drabbade de centralt definierade processerna inom Af Sverige. 
Är förklaringen då verkligen så enkel som att medarbetare bara vill acceptera 
vad de själva skapat? Vad som ska förändras är tänkesätt och en alternativ för-
klaring är att redan färdiga processer inte föranleder sådant intensivt och inter-
aktivt tankearbete, och sampratande om verksamhetens logik, som skedde i 
Kneg och som krävs för förändrat beteende.  

I Kneg försökte handledaren med begränsad framgång styra processkartlägg-
ningen i riktning mot AMS centralt definierade processer. Samtidigt som hon 
ville ge intryck av att det var personalen som skulle definiera processen, kunde 
”den erfarna” förstå att det fanns ett ”facit” i bakgrunden. Beteendet bidrog 
synbarligen inte till att AMS tänkesätt överfördes till medarbetarna. Dessutom 
verkade det inverka menligt på förutsättningarna för att likarta medarbetarnas 
tjänstekognition. AMS strävan att styra strategiskt framstår dock som lika legi-
timt som behovet att organisera lokalt. Vad som föreslogs i teorigenomgången i 
del I var att likartad tjänstekognition underlättar strategisk styrning (antagande 
II), men detta kunde inte studeras i Kneg där kognitionen ännu inte var enhet-
lig.  

Intervjuer 
Den första forskningsfrågan i denna studie är vilka tecken som finns på att ak-
törernas tjänstekognition fördjupas, breddas och blir mera samstämd, och i 
Kneg var detta tydligt. Den andra forskningsfrågan är vad som sker när fördefi-
nierad design möter lokalt enhetlig tjänstekognition. För båda dessa frågor kan 
det vara bra att låta utvecklingen och sammansmältningen av tänkesätt (självbe-
skrivningen) pågå en tid. Därför flyttar vi oss i detta kapitel fram i tiden till de-
cember 2007 för att lyssna på tio lokala Af-chefer med erfarenhet både av själv-
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beskrivning och av att kombinera detta med AMS centralt definierade process-
beskrivningar. Cheferna berättar alltså både om sina erfarenheter av process-
kartläggning för lokal organisering och om sin syn på de fördefinierade proces-
ser som vid detta tillfälle hade ett par år på nacken, men som fortfarande var 
giltiga och under utveckling. Förutom erfarenheter rörande de två första forsk-
ningsfrågorna, bidrar chefernas berättelser också med ledtrådar till de återståen-
de fem och vid kapitlets slut sammanställs allt detta, fråga för fråga. 

Strävan har varit att med (för respondenterna) oförberedda och öppna frågor 
fånga deras egna tänkesätt. Viss redigering har måst ske för att omvandla 
ostrukturerade telefonsamtal till sammanhängande text, men berättelserna åter-
ges så nära intervjuobjektets egna ord som möjligt. Efter färdigställande har 
avsnitten sänts till respektive chef för kontroll så att texten inte beskriver något 
som de inte känner igen som sitt eget sätt att tänka (urvalsmetod och tillväga-
gångssätt beskrivs mera detaljerat i avsnitt 5.2, s 93). Framställningen är följakt-
ligen något annorlunda den i föregående kapitel där citat och tolkningar varva-
des.  

Som kommer att framgå har varje chef sin egen mer eller mindre utvecklade 
uppfattning om vad processkartläggning egentligen är för något, hur det bör 
göras och vilken nytta det har. I den första berättelsen från Kävlinge begränsas 
exempelvis delaktigheten av att bara en till två personer utses att beskriva aktivi-
teterna i text och chefen verkar ta för givet att så ska det vara. Också erfarenhe-
ten varierar mellan dem som använt metoden vid något enstaka tillfälle och 
dem som använder den som sitt kanske främsta ledningsverktyg. I något fall är 
det rent av tveksamt om det är självbeskrivning som respondenten reflekterar 
över, men mindre väl utvecklade tankestrukturer kan vara nog så intressanta att 
ta del av.  

I berättelserna tas det bl.a. för givet att läsaren nu är bekant med Arbetsförmed-
lingens tjänsteutbud (figur 8, s 127) och känner till att begreppet Direktservice 
(DS) avser den kundmottagning där aktiviteterna fram t.o.m. ”Fastställa tjänst” 
ofta utförs. 

9.1 Bengt Andersson, Af Kävlinge  

Du får ett ökat engagemang – inte bara för de krav som ställs – 
utan också för arbetsplatsen som helhet. 
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Den absolut största fördelen med processkartläggning är att du får en delaktig-
het och det är ju det du eftersträvar när du ska försöka skapa förutsättningar för 
förändring. Den första delen, där samtliga tretton anställda var med och klistra-
de lappar, var väldigt bra. Det blev väldigt stor aktivitet bland alla. Det är som 
att det smittar av sig att när andra klistrar upp de gula lapparna, då vill man själv 
också göra någonting för att bidra. Det som var bra var den diskussion vi fick 
igång om att ”det här kan vi ju faktiskt göra bättre”. Det var en aha-upplevelse 
som förändrade ganska mycket. 

För att få igång engagemanget och delaktigheten är det nog viktigt att ingen 
försöker att göra som chefen gör eller tycker eller att någon blir hämmad av att 
chefen är med. Som chef kan man vara en i gruppen, men själv var jag noga 
med att inte ta över föreställningen. Jag tror att man måste vara väldigt tillbaka-
dragen och att man kanske bör välja att vara passiv i vissa samtal. Att föra fram 
en viss åsikt måste man göra väldigt, väldigt försiktigt. Startar man igång något 
sådant här, så bör man försöka att vara den mest passiva i gruppen.  

Den som leder övningen måste vara oerhört lyhörd och får inte lägga in sina 
egna värderingar. Uppgiften är inte att ta ställning, utan att lyssna in och att 
sammanfatta alla uppfattningar på ett smidigt och bra sätt. 

Efter den gemensamma kartläggningen fick en eller två i uppgift att samman-
ställa det som kom fram. Sedan presenterades texten för gruppen igen och för-
hoppningen var att de då skulle känna igen sig. Så blev det nog inte alltid och 
orken vek ibland när det blev för mycket diskussion om pilar, rutor och fyrkan-
ter. Vi kartlade ganska mycket och hade god nytta av det, men i denna andra del 
blev det ibland lite för komplicerat.  

Jag tycker att den första halvan är bäst, där man har igång diskussionen. Det 
andra, där du ska sätta det på pränt, tycker jag kan bli för tekniskt. När alla inte 
deltar är det svårt att checka av: en del kan hålla med, utan att man egentligen 
får fullständig acceptans för det – du får ingen bekräftelse. Sen kom ju AMS 
också med färdiga och redan kvalitetssäkrade metoder och då såg jag inte något 
egentligt skäl att fortsätta.  

Nu var det länge sedan vi kartlade, men den första delen var bra på flera sätt. 
Det blev ju rätt tydligt, att det var vissa grejor som saknades och att det var någ-
ra saker som vi passerade för snabbt. Det fanns olika uppfattningar om hur vi 
jobbade och det blev uppenbart för alla att vi måste jobba mera lika. Det blev 
på något vis ett ökat intresse för vad som fattades. När man hade sitt eget att 
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jämföra med så satte man sig plötsligt och plockade fram AMS metodbeskriv-
ningar för respektive tjänst. Dom brister som upptäcktes skapade en nyfikenhet 
för hur det egentligen skulle vara.  

Med våra färdiga dokument upptäckte vi att (eller snarare var det ju redan under 
den gemensamma kartläggningen som) man blev beredd att jobba utifrån ett 
annat synsätt. Du får ett ökat engagemang – inte bara för de krav som ställs – 
utan också för arbetsplatsen som helhet. Effekten blev att vi förändrade vårt 
arbetssätt och jobbade i betydligt större utsträckning utifrån de kvalitetssäkrade 
metoderna.  

Processkartläggningen har nog lärt oss att prata om och pröva det vi håller på 
med på ett mera kreativt sätt. Sedan är det väl fortfarande så att vissa har en 
tendens att alltid ifrågasätta nya saker – några kan vara allmänt negativa medan 
andra är odelat positiva och köper precis allting. Men jag har nog blivit duktiga-
re att ta emot detta och lärt mig att tolka och hantera hur de tänker. 

9.2 Bengt Wallén, Af Västerås 

Vi ville ha en kvalitetssäkrad metod vid varje kontakt med de 
sökande och vi pratade därför om vad som måste ske i varje mo-
ment. Därför har vi nu fått in arbetssättet från Af Sverige, men 
på vårt eget sätt. 

Jag kan ju inleda med att säga att jag tycker att det här Af Sverige var ett väldigt 
bra nytänkande och att vi behövde det just då. Jag har haft mitt förflutna inom 
skolan som rektor och vuxenutbildningschef och har därför en lite annorlunda 
bakgrund. När jag kom hit tyckte jag nog att det påminde om ett slags diverse-
handel. Medarbetarna hade svårt att berätta för mig vad de gjorde på dagarna. 
Det fanns inget språk för att beskriva de olika momenten. Jag tänkte att det inte 
är så professionellt när man inte har några namn på det som görs.  

Af Sverige och tjänsterna gjorde att när man höll på i fronten med tjänsterna 
Söka arbete och Utbildning till arbete o.s.v., då visste man att det var det som 
var uppgiften. Lite längre in i organisationen fanns de som jobbade med tjäns-
ten Anpassa arbetssituationen osv. och då kunde man veta vad detta innebar. 
På så vis blev det tydligare, tycker jag, för de som jobbade med funktionshind-
rade hade plötsligt ett par tydliga tjänster som var deras uppgift. Det tyckte jag 
var bra, men sen när hela Af Sverige satte fart blev det nog för mycket av det 
goda. 
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Det kom väldigt mycket kvalitetssäkrade metoder och då tror jag att det blev 
lite stort, totalt sett. Metoderna var suveräna, men väldigt omfattande och jag 
tror att man tog initiativet ifrån de anställda när man talade om exakt hur man 
skulle göra, i detalj. Jag tror inte att det är bra för en professionell yrkeskår. 
Hade jag gjort så inom min tidigare roll i skolan och sagt att ”så här ska ni 
göra”, så hade mina lärare gått hem.  

AMS hade samlat ett gäng personer som var jättebra på att skriva och rita rutor, 
men det blev för mycket. Vi hade de här metoderna utskrivna, vi hade plastat in 
dem och ville att de anställda skulle ha dem vid skrivbordet för att liksom träna 
sig på att gå från ax till limpa. Men jag tror att de flesta, i sitt huvud, har en in-
byggd metod som de redan gillar. Upplevelsen blir att ”det här har de hittat på i 
Stockholm” och ”varför ska vi göra så här?” och "det här stämmer inte med 
min syn på hur man ska nå ett bra resultat". Man sa att man använde metoder-
na, men som chef kunde man ju inte veta om de verkligen följde alla ”pilarna”.  

I Västerås är vi nog så pass självständiga att vi måste kartlägga utifrån våra egna 
förutsättningar. Jag minns att jag var med en eftermiddag när de skulle kartlägga 
det här med "Utbildning till arbete” och hur det skulle gå till för att de sökande 
skulle få jobb inom de nittio dagar som är målet. Inte tittade man då på så 
mycket annat än på de lokala förutsättningar som vi hade. Vi försökte att kart-
lägga vårt eget nuläge, men då upptäckte vi att ”det här måste vi göra” och så 
blev det lite av ett önskat läge också.  

På något sätt så var det något nytt att i detalj diskutera hur något skulle gå till. 
Tidigare hade vi mest sagt att efter nittio dagar efter ”Utbildning till arbete” så 
ska de ha jobb och vi hade inte försökt att styra det i detalj. Kartläggningen 
gjorde att det blev väldigt tydligt hur förloppet egentligen var och det var nyt-
tigt. Då kunde vi lägga upp ett antal kontrollstationer som vi blev överens om 
att de skulle följas. Resultatet blev bättre och det var helt klart vår egen kart-
läggning som var orsaken.  

När det bara damp ner sådana där kvalitetssäkrade metoder från AMS så upp-
stod inget ägarskap. Vi på Af hade inte tagit fram dem och ägde dem inte och 
hade inte den tid som behövdes för att sätta sig in i dem. När personalen själv 
kartlade, var det på något sätt mycket roligare. Som gammal lärare så vet jag hur 
viktigt det är med metoder, men tänk om AMS hade besinnat sig lite och gjort 
dem lite enklare och schematiska och inte hela A4-sidor upp och ned. Det var 
alldeles för omfattande och detaljerat och det var det löpande bandet som man 
på något sätt försökte att beskriva.  
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Det bästa med hela det här metodarbetet var när vi kartlade själva så att alla fick 
fundera över "hur gör jag egentligen” och ”hur har vi gjort” och ”hur borde vi 
göra för att det här ska bli bättre". Vi hade ark som var hur långa som helst och 
som gick runt hela rummet. Då såg man att: "ja just det, det är så jag har gjort". 
Det var bra att se hur många moment det här hänger på, hur jobbet hänger 
ihop och hur lätt det är att gå bort sig i en process. 

Alla deltog, men vi delade upp det så att de som jobbade med "Söka arbete" 
jobbade för sig och de som skulle "Förbättra ditt arbetssökande" jobbade för 
sig osv. Det blev också olika processer beroende på om man jobbade med ung-
domar eller funktionshindrade osv. Vid planeringsdagar så redovisade grupper-
na vad man kommit fram till och då blev det diskussioner också mellan grup-
perna.  

Vi ville ha en kvalitetssäkrad metod vid varje kontakt med de sökande och vi 
pratade därför om vad som måste ske i varje moment. Därför har vi nu fått in 
arbetssättet från Af Sverige, men på vårt eget sätt. 

Af Sverige var ett sätt att försöka bestämma vad vi gör och att få ett professio-
nellt språk. Men nu gäller det att inte släppa det som var bra med Af Sverige. 
Verket står vid ett vägskäl och måste bestämma sig: "Ska vi ha de här tjänsterna 
och hur passar de i så fall ihop med matchningsuppdraget" (det är ju egentligen 
bara det vi pratar om nu: kontrollfunktionen, matchningen och utanförskapet). 
Snart har vi ju inga arbetsmarknadspolitiska åtgärder heller att ta till och då gäll-
er det att få in tjänsterna i sitt sammanhang och förstå att de är de verktyg som 
vi har. Då hänger det på våra egna tjänster och på varje Arbetsförmedlares för-
måga att coacha de arbetssökande genom dessa. 

Af Sverige har lagts i byrålådan, Lan-direktören pratar aldrig om det och det 
står inte något i Vis om det heller. Nu är det annat som gäller. Visst ritar vi fort-
farande processer, men inte kring tjänsterna. Nu är det mera sådant som Bo 
Bylund, vår GD, gång på gång upptäcker att "det här funkar inte" och "hur ska 
en bygg-arbetsförmedling funka" och då får vi processrita det då. Jag tror det är 
lite typiskt för den här organisationen att man är fokuserad på vissa saker och 
sen kommer nästa, och så nästa. Det här med Af Sverige fick väldigt dåliga 
vitsord i pressen och när vi sedan bytte generaldirektör så gick luften ur. 

Sammantaget lade vi ner mycket arbete, men vi fick ta det på planeringsdagar 
och så. Med den dagliga träningen blev det inte så mycket som jag tycker att det 
skulle ha varit. I vanlig ordning fick vi som är chefer gå på mycket mera utbild-
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ningar – för av någon anledning är det ju lättare att få fram pengar för träning 
av chefer. En hockeytränare som jag känner här i Västerås, Pelle Mårts, säger: 
"Ni på Af spelar match hela dagarna och tränar för lite". Hockeyspelarna spelar 
match på torsdag och söndag och sen tränar de hela veckan. Det gör inte vi.  

Jag tror att vi borde ha lagt mer resurser på processkartläggning om det funnits 
tid till det, men vi är en stor förmedling med hög arbetslöshet och vi har ju all-
tid för mycket att göra. Ska vi bemanna alla funktioner så går alla åt och då är 
det inte lätt att sätta sig i gruppdiskussioner. Processkartläggningen skedde på 
planeringsdagar och på timmar som varje grupp fick till förfogande varje vecka, 
men det är också tusen andra frågor som ska lösas. Vi har resultatdialoger, ar-
betsplatsträffar och det är fullt sjå med att lösa de vardagliga problemen under 
vanliga veckor, vilket gjorde att det här med en massa metoder och processer 
kändes fel. Det blev för mycket.  

9.3 MagdaLena Sandin, Af Helsingborg/Teknik 

”Vi har kommit på att när vi är standby, då slår vi lite lovar 
runt där nere och ser att det funkar" sa han. Istället för att hop-
pas på att inte behövas, tar de alltså en runda för att se om det är 
något de kan göra. Från att ha upplevts som en tvångskommen-
dering har Direktservice blivit något som man inte helt släpper, 
trots att någon annan har huvudansvaret. Man har börjat visa 
omtanke också om det gemensamma och det är ju ytterligare en 
utveckling. 

Mitt uppdrag var att tillsammans med min chef få ordning på kundmottagning-
en för "direktservice" (DS) i Helsingborg. DS ligger i bottenplanet och delas av 
tre kontor som finns på olika våningsplan i samma byggnad. Sammantaget är vi 
135 medarbetare som hanterar hundratals ärenden varje dag. DS är navet i vår 
verksamhet och fungerar inte den, så påverkar det alla annan verksamhet nega-
tivt. Tidigare hade kontoren en kundmottagning med fast personal, men nu 
delade medarbetare från samtliga kontor på bemanningen under dagen, vilket 
upplevdes rörigt.  

Arbetssättet berodde på vilka som var där för tillfället och vad de tyckte var rätt 
sätt att arbeta. Ena dagen kanske personalen "minglade" och fångade upp de 
sökande ute vid kundarbetsplatserna. När de arbetssökande kom in nästa dag så 
stod alla bakom sina diskar.  
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Det var olika åsikter om vad som skulle göras i DS och vad som skulle ske uppe 
på kontoren och arbetssättet var personbundet. När handläggarna kom från 
lunch så var det inte ovanligt att DS skickat upp sökande som man valt att inte 
hantera direkt och som helt oväntat stod i långa köer utanför dörren. Kunderna 
var dessutom missnöjda då de ofta väntat för länge och inte tyckte att de fått 
vad de förväntat sig.  

Vi chefer fick ta emot klagomål från kunder, medarbetare och samverkanspart-
ners som alla var missnöjda med arbetet i DS. DS var hårt kritiserat och det 
kom närmast att betraktas som en tvångskommendering att vara där. 

Vi förstod att vi behövde göra något genomgripande för att få till stånd en lång-
siktigt hållbar förändring. Vi ville ha en effektiv service i förhållande till vårt 
uppdrag, våra verksamhetsmål och vi ville ha nöjda kunder, nöjda medarbetare 
och nöjda samverkanspartners.  

De kvalitetsmärkta metoderna från AMS hade börjat komma vilket var bra men 
otillräckligt för att göra en avgörande skillnad. Jag tror att förändringsarbete är 
mera komplicerat än att skicka ut något och sedan tro att det blir så. Vi hade 
problem trots ”kvalitetssäkrade” metoder och insåg att vi kommer inte i mål 
utan att själva vara delaktiga i utformningen. Förutsättningarna var ju också rätt 
svåra, med tre kontor och stora flöden. Efter att ha lyssnat på bl.a. Jan-Ove Ek 
vid Lan i Umeå och Jan-Olof Dahlgren66 i Gävleborg, så insåg jag att det nog 
var något sådant vi måste göra. De första 1 1/2 åren anlitades extern hjälp, men 
därefter har vi fortsatt själva. 

Jag är biträdande chef för ett av kontoren och blev ansvarig i den s.k. metod-
gruppen som bildades för att driva förändringsarbetet i DS. Gruppen beman-
nades med två representanter från varje kontor.  

För att sprida och förankra det vi kom fram till använde vi i första hand de mö-
tesformer som redan fanns såsom chefsgruppen och arbetsplatsträffar. En ny 
konstellation blev referensgruppen som sammankallades för att regelbundet ta 
del av och lämna synpunkter på vad metod-gruppen kommit fram till. Vi hade 
en livlig diskussion i chefsgruppen där någon chef tyckte att referensgruppen 
var alldeles för stor. Slutligen lyckades vi få fram tio personer från varje kontor 
och tillsammans med metodgruppen blev det tillräckligt många, ca 40 personer, 
för att kunna få genomslag på respektive arbetsplats. Turligt nog så råkade det 

                                                 
66 Se avsnitt 7.3. 
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också bli så att de som anmälde sig var de som hade legitimitet på kontoret: för 
sitt kunnande eller på annat sätt.  

Vid några tillfällen samlade vi också all personal för att öka förståelsen för hur 
vi arbetade och vad vi ville åstadkomma. En gång fick exempelvis alla 135 an-
ställda delta i att kartlägga den arbetssökandes hela väg genom förmedlingen: 
från inskrivning till nytt arbete. 

Projektet var begränsat till DS och därför var det inte vår uppgift att kartlägga 
de delar av tjänsterna som utfördes uppe på kontoren. Men flödena hänger ju 
ihop och ofta dök det upp frågor som det kontorets representant tog med sig 
hem. På så sätt fick vårt arbete effekter även inåt i organisationen. Ett undantag 
var Inskrivning/introduktion där vi tyckte oss behöva förstå hur kontoren job-
bade och som vi därför kartlade i sin helhet.  

I en kundundersökning, gjord av Lan Skåne, med 300 arbetssökande under tre 
veckor skrev en kund att "jag ser att ni har gjort en stor förändring under den 
senaste tiden och det är bara till det bättre. På en skala 1-10 så får ni en tolva 
med guldstjärna". Den typen av feedback fick vi, och inte minst berodde detta 
på förhållningssättet och bemötandet. Bara det att vi möter dem i dörren. Tidi-
gare hade vi barrikaderat oss bakom en stor disk. "Det var som att vi gömde oss 
i hajburarna", sa en i personalen, och "nej nu kommer det en till, och nej nu 
kommer det en till, och nej nu kommer det tre på en gång!". Vi gick från detta 
reaktiva förhållningssätt till att vara proaktiva och offensiva och möta männi-
skor så att de känner sig välkomna och behövda på den svenska arbetsmarkna-
den.  

En sak som dök upp i dag på ett möte i DS-gruppen (f.d. metodgruppen) säger 
något om vad som hänt. Vårt DS fungerar nästan som i ett flygplan. Det är 
noga med vad man ska göra och vad man inte ska göra och hur man ska röra 
sig för att flödena ska fungera. Vi rör oss i zoner och styr kunderna genom hur 
vi agerar och interagerar. Vi har personal som står stand-by för alla funktioner 
där nere. När man ser att det är kö någonstans då kallar man på hjälp. Vid mö-
tet idag var det en medarbetare som sa att "när vi bemannar DS då gör vi inte 
riktigt så". "Nähä", sa jag med viss rädsla (särskilt eftersom idén kom från det 
kontor som från början tyckte att det var bra med köer) "hur gör ni då?". "Vi 
har kommit på att när vi är standby, då slår vi lite lovar runt där nere och ser att 
det funkar" sa han. Istället för att hoppas på att inte behövas, tar de alltså en 
runda för att se om det är något de kan göra. Från att ha upplevts som en 
tvångskommendering har Direktservice blivit något som man inte helt släpper, 
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trots att någon annan har huvudansvaret. Man har börjat visa omtanke också 
om det gemensamma och det är ju ytterligare en utveckling. Då kändes det att 
vi kommit långt. Och sen säger han dessutom att när han rycker in så säger 
dom andra att "oj, vad bra att du kommer". Då visar det sig att de dragit sig för 
att ringa på standbyerna. De har försökt att vara duktiga och velat klara sig själ-
va. Nästa fråga vi nu ska diskutera är "hur kan vi utveckla möjligheten att an-
vända dem som är standby?".  

Vad gäller kontoret så uppfyller vi de krav som ställs i AMS metodbeskrivning-
ar och vi har mycket goda resultat vad gäller att få kunderna i arbete inom 90 
dagar. Vi jobbar bra ända från Inskrivning/Introduktion och hela vägen till dess 
att kunden fått arbete. Det är ingen tillfällighet utan beror på att vi har fått ett 
praktiskt och accepterat verktyg som genom ständig tillämpning hjälper oss att 
upprätthålla och anpassa vår gemensamma förståelse för verksamheten och 
dess omgivning. Den förbättrade direktservicen i Helsingborg har uppmärk-
sammats och vi har haft många studiebesök från hela landet. 

Många ser en konflikt mellan de färdiga metodbeskrivningarna från AMS och 
detta med att själva kartlägga, det gör inte jag. Naturligtvis är det nödvändigt att 
någon på nationell nivå samlar ihop goda erfarenheter och att dessa dokumen-
teras för att införas på andra håll där de behövs. Men dokument och personer 
som åker ut och presenterar dem, det räcker inte.  

Dokumenten skickas ut för att tolkas av oss chefer på lokal nivå. Även om vi 
förstår innebörden så måste de anställda på något sätt förmås att leva sig in i 
förändringen för att den ska bli bestående. Som förmedlare kan man antagligen 
inte ta in, att "jag ska göra så här" utan att själv förstå hur det hänger ihop. Det 
handlar om pedagogik och då måste man, vilket jag tycker varit eftersatt i vårt 
verk, prata om huret. Det har blivit bättre, men av tradition har vi pratat mest 
om vad som ska göras. Du ska ta dig fram till det hur som finns i AMS metod-
beskrivningar, men då kan det behövas rätt mycket stöd. ”Hur leder jag konto-
ret så att alla tar sig dit och omfattas av att det är så här vi ska göra?” Om man 
som medarbetare inte omfattas av det och inte förstår helheten och nyttan, så 
faller det ganska snabbt, då är man snart tillbaka i gamla hjulspår. Att på varje 
lokalt kontor utverka en systematik för ständigt förbättringsarbete är nödvän-
digt och då är processkarläggning outstanding. 

Min erfarenhet är att man aldrig kan göra ett sådant här utvecklingsarbete utan 
en gemensam grund att stå på. Ska man komma någonstans så måste man starta 
med samma bild och det får man när man kartlägger verkligheten.  
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Sedan är det ju inte så att uppnår vi någonting så är det för evigt. Vårt uppdrag 
och våra verksamhetsmål förändras hela tiden och DS-gruppen jobbar systema-
tiskt med detta. Vi träffas var fjortonde dag och plockar hem från kontoren vad 
som är bra och vad som behöver förbättras. Efter ledningsbeslut (inte alltid 
nödvändigt) förs det tillbaka och tas upp på kontorens arbetsplatsträffar.  

Vid kartläggningen måste alla lyssna också på dem som de vanligtvis inte brukar 
prata med så mycket och då visade det sig att vi hade lika många uppfattningar 
som vi var personer. Därför blev det ganska omfattande, men det hade vi ju 
igen sedan när vi hade en bild som vi var överens om. 

Själv känner jag mig fortfarande ovan att leda kartläggningar. Det är svårt att 
rita samtidigt som man ska lyssna och bekräfta gruppen. Men eftersom gruppen 
är mera uppmärksam tack vare att jag ritar, är pedagogiken klockren. Det är en 
vanesak och jag borde nog sänka kraven och göra det oftare. I mål kommer vi 
ju varje gång, även då jag står där.  

Det är f.ö. en väldigt stor skillnad på hur man i personalgruppen talade om sitt 
arbete före processkartläggningen och hur det är nu. Nu förstår man vikten av 
att andra förstår och anstränger sig för att beskriva så tydligt som möjligt. Man 
vet att man måste ner rätt långt i detaljer och ofta väljer man spontant att rita 
för att förklara. Man tar inte för givet att ett ord betyder samma sak för den 
man talar med.  

Kanske hade saker kunnat bli bättre också utan gemensam processkartläggning, 
men då hade alla fortsatt att jobba utifrån sin bild och i så fall hade det blivit 
olika mycket bättre beroende på vem som för tillfället jobbade i DS. Då hade 
det aldrig fått det stora genomslag som det nu fick. 

Tidigare var det ofta ett steg fram och ett steg tillbaks, men nu började vi dra 
mot samma mål. Med en gemensam bild att förhålla oss till blev det snarare tre 
steg fram och ett tillbaks. 

Den energi som uppstår genom processkartläggning har en positiv laddning och 
det var nog ingen som ens ifrågasatte att vi också tog hänsyn till de krav som 
fanns i AMS metodbeskrivningar. Förändring kan annars skapa negativ energi 
och ett exempel som är aktuellt just nu är att vi ska flytta hit verksamheten från 
det s.k. Vägledningshuset. För att bli konstruktiva kommer vi att processkart-
lägga deras nya arbetssituation och i stället för att riskera att skapa frustration 
hos den enskilde medarbetaren, "det går inte, det fungerar inte", så är jag säker 
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på att energin kommer att kanaliseras så att det blir någonting positivt av det 
istället.  

Inom Af har det genom åren varit ganska många politiska "tjurrusningar" med 
krav på omedelbar förändring. Bilden har då ofta målats med ganska grova pen-
seldrag och sällan har vi hunnit prata om några detaljer. Vi har av tradition ge-
nom åren inte pratat så mycket om detaljer i metoderna och därför var det en 
lite obehaglig insikt att vi måste belysa och skriva ned också de små, små detal-
jerna i varje delprocess. Exempelvis krävs det att kunden legitimerar sig och då 
började vi diskutera: Vad ska godtas som legitimation? Är det att någon kan 
intyga att jag är den jag är eller måste det vara svensk legitimation eller är det 
EU-legitimation eller vad är det som krävs? Slutligen skickade vi upp det till 
juristerna på AMS, vilket resulterade i ett officiellt dokument som angav vad 
som ska godtas som legitimation. Hade vi inte pratat igenom detta så hade vi 
riskerat att skriva in människor på felaktiga grunder. Rättsäkerheten och enhet-
ligheten förstärktes betydligt. Gång efter annan fann vi anledning att leta upp 
olika dokument för att se vad de faktiskt betydde. Det finns ju massor av regler 
och till slut bestämde vi oss för att samla upp alltsammans. En dag ägnade DS-
gruppen därför åt att leta upp alla dokument och det var faktiskt givande. Vi 
sopade och städade bland allt som fanns och det hade vi aldrig gjort tidigare.  

Alla erbjöds att på något sätt delta, men det fanns också de som valde att stå 
utanför. På ett av kontoren var det ca 10 i personalgruppen som ogillade arbete 
i zoner. De föredrog köer bakom en disk "för så ser det ut i svenska samhället. 
”Det är det människor är vana vid". De var rätt starka och de hördes och orsa-
kade tvekan också i chefsgruppen: "ska vi verkligen göra detta?” och ”kanske är 
det faktiskt bra med köer?". En chef tyckte också att förändringsarbetet tog 
alldeles för mycket tid.  

Merparten av medarbetarna deltog i de övningar som erbjöds och fick därige-
nom insikter som gjorde att metoden uppskattades och uppskattas än i dag. 
Tyvärr var det väldigt sällan som någon av de andra cheferna kunde delta pga. 
tidsbrist. Men nu, för bara några månader sedan, så uttryckte den chefen som 
tidigare uttalat att det var för tidskrävande, att "det tog mycket tid, men det var 
nog det enda sättet att få genomslag". Vad jag har lärt mig är att utan alla che-
fernas närvaro så blir det mer tungarbetat.  

Alla som har jobbat med processkartläggning någon längre tid vet att det är bra 
och att det fungerar om man vill åstadkomma en varaktig förbättring.  
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I samband med att våra framgångar i Helsingborg presenterades, tyckte en och 
annan att arbetssättet borde överföras till alla Af i riket. Men jag tror inte att bra 
arbetssätt bara är att kopiera och skicka ut. Man måste också behärska verkty-
gen för att kunna skapa en gemensam utgångspunkt som ger brett genomslag.  

De chefer som tänker vertikalt gillar inte processkartläggning eftersom det då 
inte går att tala om hur det faktiskt är. Eftersom det tar tid i början så ser man 
inte vinsten av den gemensamma plattform som skapas när alla får bidra med 
sin uppfattning. Mer horisontella chefer har också lättare för att delta på samma 
villkor som alla andra.  

Vi omfattas av en tydlig linjestruktur. Att i den kulturen föra in något som krä-
ver ett horisontellt tänkande, det är en resa, det måste man nog vara medveten 
om. Och det är nog därför som det inte har landat än, som jag hade hoppats 
och trott, att det skulle göra. För då hade vi använt det mycket mer än vad vi 
gör. Vi har kommit en bra bit, det hör jag när jag är ute i landet också, men vi är 
ju långt ifrån där vi skulle kunna ha varit om ledningen hade tagit i det och legi-
timerat det än mer än vad de gjort. De borde ha sagt att "det här ska vi göra, det 
här är bra, det ska vi jobba med". Det finns nog något slags osäkerhet för pro-
cessledning vad gäller ledning och styrning: "vart tar det vägen om man jobbar 
så här?". Det kan innebära en stor förändring och antingen är man medveten 
om det, och då kanske det inte är önskvärt av alla, eller så finns inte medveten-
heten vilket i sig skapar osäkerhet om vad det kan innebära.  

För att bättre hantera förändring borde alla erbjudas en metod som processkart-
läggning. Det är ju det som det bl.a. är till för: att hantera krav på utveckling.  

Om en Af-chef inte får stöd för arbetet av sin ledning som säger "varför gör ni 
det här, det finns ju redan beskrivet", då blir det svårt att legitimera på kontoret. 
Det tar tid från annat som har högre prioritet. Därför måste GD säga att "det 
här är bra, det vill jag att ni gör” och ”i vår organisation är detta en viktig metod 
som leder till att vi blir ännu bättre på att se till att arbetsgivare får arbetskraft 
och arbetssökande får arbete”. 

9.4 Göran Wahlstrand, Af Spånga/Tensta 

Att sitta ned och tillsammans ta fram den här bilden, det tror jag 
är väldigt värdefullt för att ta till sig ett nytt teoretiskt upplägg av 
verksamheten – det förstärker minnesbilden. 
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Där jag nu är chef, på kontoret i Huddinge, lär det tidigare ha kartlagts ganska 
mycket, men alla andra frågor som dyker upp gör att det nu inte hinns med. 
Min erfarenhet av processkartläggning är istället från den tid då jag var chef i 
Spånga-Tensta. Jag deltog vid de olika utbildningar i processkartläggning som 
anordnades för chefer och vid ett par tillfällen samlade jag personalen för 
gemensam kartläggning av den sökandes väg genom förmedlingen.  

Det var en aha-upplevelse att vi hade så olika bilder på kontoret av hur vi job-
bade. Som chef vet man ju det, men det blir väldigt, väldigt tydligt. När man 
bygger kartan tillsammans så märker man att vi inte tänker lika.  

Jag blev förvånad att administratörer, som normalt inte arbetar med detta, kun-
de begreppen inom Af Sverige bättre än vissa handläggare. Vi hade ju jobbat på 
med Af Sverige och med tjänsterna och med vad tjänsterna heter och med styr-
dokumenten och i vissa fall hade detta fastnat bättre hos den administratör som 
deltog. En del handläggare tar nog inte notis om sådant på samma sätt. Jag blev 
väldigt förvånad då, den gången, när administratören plockade fram de här be-
greppen som handläggarna, de som jobbar med tjänsten, inte kände till. 

Den mest positiva effekten var att vi hade en minnesbild av det där tillfället. Vi 
renskrev den där bilden och lade ut den som alla andra dokument i datorn, och 
den där plasten med processkartan satt kvar väldigt länge i lokalen. Vi kunde 
återvända till den och det hjälpte personalen att förstå tjänsterna och vägen ge-
nom förmedlingen.  

Att sitta ned och tillsammans ta fram den här bilden, det tror jag är väldigt vär-
defullt för att ta till sig ett nytt teoretiskt upplägg av verksamheten – det för-
stärker minnesbilden. 

Vi för ju ständigt diskussioner kring hur vi kan förbättra delar i verksamheten, 
direktservice, ungdomsgrupper osv. och där kan jag tänka mig att det var lättare 
att se sammanhanget, att man mera såg kontorets helhet, än att man bara såg 
sitt jobb i sin ungdomsgrupp eller i direktservice. Så man förstod resan för den 
arbetssökande, att allting hänger ihop. Det tyckte jag var bra.  

Vi hade ju också någon planeringsdag där vi återkom till kartan och det gav 
stöd åt att det är kontorets totala arbete som egentligen är det som allting hand-
lar om. Det blir ju gärna så när man jobbar i grupper och lag att man kan bli 
isolerad. Det här var ett sätt att lyfta helheten i kontoret. Och det gör att det 
uppstår förslag till dem som jobbar tidigare i kedjan, att man ger sig in i och 
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utvecklar sådant som sker före ens eget arbete. Man får input från andra lag om 
hur man ska göra. 

Uppgiften för den som handleder är att tolka, förtydliga och sammanfatta vad 
gruppen egentligen säger. Många gånger kan det nog vara svårt att inte gå in och 
bryta gruppen och tala om vad det ska stå. Det gäller att hålla tyst och låta 
gruppen själv få fram kartan.  

Som chef har man hela bilden av processen, medan handläggarna har den lilla 
bilden av enskilda delar. Men det gäller att vara väldigt passiv. För att få veta 
vad handläggarna har för bild måste man i princip vara tyst – men det var jag 
nog inte. Som chef är man en i gruppen, men risken är att man lägger orden i 
mun på handläggarna. 

9.5 Margareta Norling, Af Degerfors/Karlskoga  

Det fina är att samtidigt som vi uppfyller kraven i AMS meto-
der, så är det ingen tvekan om att processerna är våra egna. 

På det här kontoret tänker vi i processer i det mesta vi gör och det har vi gjort 
länge. Från början använde vi en hemmasnickrad modell men när vi fick hjälp 
av en utbildad stödperson så anpassade vi oss till verkets gemensamma mall och 
metod.  

Det vi använder verktyget till är för att, på varierande djup, få fram det övergri-
pande flödet inom tjänsterna, för att se vad vi gör och för att synliggöra helhe-
ten. I början, för de första tjänsterna, var vi duktiga och skrev ned allt och lade 
det under "gemensamma dokument" på servern, men på senare tid har det ofta 
blivit så att vi nöjt oss med kartan.  

Jag sitter förresten och tittar på en process just nu som vi gjorde nu i veckan 
och som visar hur vi jobbar på kontoret med utrikes födda. Den sitter på väg-
gen här och ofta gör vi inte mera än så. Men nu ska den faktiskt skrivas ned 
säger de, för nu känner de att det här är sant, just nu, och nu vet de hur det ska 
vara. De vill skriva ned den för att informera de övriga som inte arbetar i just 
den här processen, för att de ska veta vad som händer och sker.  

Alla är arbetsförmedlare och kan basen och alla har kontakter med sökande och 
arbetsgivare, men däremellan är vi specialiserade. Därför är det så viktigt med 
den här överföringen till varandra, för att hålla ihop hela kontoret.  
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Vi har kontorsdagar var 5-6 vecka och en punkt på dagordningen är alltid att gå 
igenom vårt flöde, för att få helheten. En gång lät jag bli och då kom persona-
len och sa att "men vi vet ju inte vad de gör i den där processen". Det behöver 
inte ta så lång tid. Vi sätter upp en karta på väggen och de delar där vi känner 
att det gungar, där får vi prata och fråga lite extra. Ibland kör vi med lappar och 
säger att "sätt upp dem där ni tycker att det är oklart så går vi igenom det efter 
fikat".  

När vi har kartlagt gemensamma processer då har alla varit med. Men annars är 
det de som jobbar med just det uppdraget som deltar, dvs. de som är berörda 
och som har något att säga. När de blir färdiga så informeras de övriga för att 
de ska veta hur det ser ut och vad man kan förvänta sig från den processen. Ska 
det sedan skrivas en text till kartan, så är det någon som formulerar den varpå 
de andra tycker till. 

Börjar vi från början, med en ny och aldrig kartlagd process då är de berörda 
alltid med. När vi t.ex. för två veckor sedan gjorde en karta över ”jobb- och 
utvecklingsgarantin”, då deltog alla berörda. Men ibland kanske jag och någon 
mer sätter oss ned och gör en karta själva över hur vi tror att det är idag (konto-
ret är kanske inte det allra största, men för oss är det stort, och det händer väl-
digt mycket, och ibland undrar vi vad det egentligen är allt som pågår). Sen sät-
ter vi upp kartan på väggen när alla är med och har en genomgång och frågar: är 
det så här vi gör? Då kan alla säga sitt och så justerar vi och så använder vi pro-
cesskartläggning också ibland. Jag tror att i början är det viktigt att alla är med 
men senare, när vi har gjort så många steg innan, då är det ok att några gör job-
bet och sen tycker vi andra till när vi går igenom den tillsammans.  

Den som handleder måste vara lyhörd och kunna snappa upp vad folk säger 
och man ska nog inte gå in själv i diskussionen. Som chef däremot så deltar jag 
och frågar om allt: "jaha, vad är det där?" och "hur gör ni det?" och så där. Läg-
ger jag mig i för mycket, så säger de nog att "det där, det vet inte du". I andra 
frågor kanske jag måste lägga locket på ibland, men här handlar det om verk-
samheten och då är det ju de som är specialisterna. 

Först kartlägger vi hur vi gör idag, men sen kommer vi ganska snabbt till: vad 
behöver vi göra? Resultatet blir en lista på vad det är som vi behöver gå vidare 
med dvs. vad det är som saknas för att processen ska vara helt ok. Och exem-
pelvis för processen på väggen här i rummet har jag sex-sju punkter som det nu 
ska jobbas vidare med.  
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Poängen är att få en gemensam karta, att bli överens om olika saker och att få 
en gemensam bild – för det ändrar sig ju hela tiden och det är därför vi kör 
mycket med plast som vi sätter upp på väggen.  

Vi kanske använder det här på vårt eget sätt emellanåt, men vad vi är ute efter 
är att få gemensamma bilder av vad vi gör, vart vi ska och vad vi behöver göra 
mer av. Själv är jag sådan att jag behöver se saker i bilder och det tror jag att en 
stor del av personalen också är.  

Processerna finns visserligen färdiga från AMS, men när vi själva kartlägger 
dem så kommer vi ner på praktiska detaljer: "hur vi gör, hur det ser ut för oss". 
Det känns som att det underlättar när vi gör kartorna själva och tillsammans. 
Det blir så teoretiskt annars och det blir så praktiskt när vi gör så här. Visst kan 
det tyckas att allt blir väldigt styrt, men det är ju ändå vårt eget. Och att en pro-
cesskarta ser fyrkantig ut på datorn behöver ju inte göra att vi arbetar fyrkantigt. 
Det fina är att samtidigt som vi uppfyller kraven i AMS metoder, så är det ingen 
tvekan om att processerna är våra egna. 

När vi ska komma igång med något nytt, då kanske det tar lite tid för oss. 
Andra kontor i länet har t.ex. varit snabbare att komma igång med ”jobb- och 
utvecklingsgarantin”. Men jag kan lova att, när nu processerna är i ordning, så 
är vi ikapp igen inom en månad. Det kanske tar lite tid innan vi får ordning på 
allt, men det tar vi snart igen för när det väl sitter då behöver vi inte ägna en 
massa tid och energi åt sådant som inte fungerar. Då vet man vad man själv ska 
göra och man vet vad de andra gör och då är det bara att jobba på. Att vi upp-
fyller våra mål beror åtminstone delvis på att vi slipper energiläckage när vi job-
bar så här. 

När man kartlägger dyker det upp nya saker hela tiden och för oss är kartlägg-
ning en förutsättning, annars går det inte att ha grepp om allting. När det kör 
ihop sig, när vi inte vet riktigt hur vi ska gå vidare, då gör vi en processkarta. 
T.ex. i ”jobb- och utvecklingsgarantin” är det en grupp på nio personer, och de 
skulle inte ha kommit vidare med hur de ska jobba, om de inte suttit och gjort 
den där kartan tillsammans. Nu när kartan är klar är det ett antal nedskrivna 
punkter att jobba vidare med. Kartan gör att man inte behöver vara osäker på 
vad som redan är sagt och den som är osäker kan alltid titta efter.  

Vi har ju hög delaktighet och en väldigt professionell personal redan från bör-
jan, men jag tror att kartläggningen bidrar till delaktigheten och gör att man ser 
helheten på ett annat sätt. Man har behov av att se kartan, att få det synligt och 
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att se en helhet. Det är inte bara lärorikt utan skapar också delaktighet och en-
gagemang. Att processen görs synlig skapar trygghet. 

När man släpper ifrån sig mycket ansvar så kan man ibland bli tveksam till sig 
själv som chef. Häromdagen kände jag att "det där som de pratar om, det vet 
jag knappt vad det är", och det händer rätt ofta. Då undrar jag "vad är jag bra 
på egentligen?". Men kanske är min uppgift att få saker att funka av sig själv 
och att se vad alla är bra på och att få alla att använda sin bästa kompetens.  

9.6 Hans-Eric Wallin, Af Norrtälje  

När man bygger upp processen så är det viktigt att jobba på de-
taljnivå, men i den färdiga produkten så räcker det att de stora 
stegen är dokumenterade. 

Vi var inne i ett skede av utveckling där vi skulle börja jobba i tjänster och 
Länsarbetsnämnden erbjöd då hjälp med att komma igång med processkart-
läggning. Det verkade vara ett verktyg för att tydliggöra och finna ett kvalitets-
säkert arbetssätt som gagnar den arbetssökande. 

Förutom mig och min verksamhetsledare så utbildades en medarbetare som 
skulle hålla i det hela. Den av våra psykologer som var med i ledningsfunktio-
nen fick som uppgift att styra det hela. Vi tog tag i olika tjänster och kartlade 
vägen för våra arbetssökande från det att de kommer in i Direktservice och blir 
nyinskrivna till det att de lämnar oss.  

När vi har byggt upp våra processer har utgångspunkten varit att alla alltid ska 
delta och sammantaget var det fem-sex processer som kartlades och beskrevs i 
text. Alla var delaktiga i kartläggningen och med att få fram och sortera upp de 
lappar med aktiviteter som var underlaget till texten, men sen var det tre perso-
ner som var behjälpliga med att sätta ned det på pränt.  

Återkopplingen skedde sedan på arbetsplatsträffar, resultatdialoger och på nå-
got vi kallar kunskapsöverföring. I dessa sammanhang låter jag det vara högt i 
tak tills beslut är fattat. Och då känner jag att när jag fattar mina beslut så ac-
cepteras de även om inte alla fått som de vill. Dokumenten skickades ut i förväg 
och när de diskuterades, kunde det bli några smärre justeringar och sen kunde 
jag besluta om att "då får det här gälla tills vidare". På så vis fick man chansen 
att reflektera och vara väl förberedd inför mötet och då kunde det bli en del 
sådant petande i formuleringar som jag tror är nödvändigt för delaktigheten.  
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Vi hade en generaldirektör en gång som sa att "arbetsmarknaden är var morgon 
ny". Ofta är det förändringar hos oss och politiken ändras hela tiden. Ganska 
ofta måste vi göra smärre justeringar i dokumenten. Kanske varannan månad är 
vi inne och petar i något. Vi kartlägger inte just nu, men jag försöker ständigt att 
återkomma till processerna och påminna om dem när olika frågor diskuteras. 
Plasterna med processerna hängdes upp på väggen i vårt konferensrum och där 
sitter de fortfarande för att de ska hållas levande och inte glömmas bort. Så fort 
någon kommer med en idé, så ska tanken vara att "hur jobbar vi fram detta och 
hur passar det in i flödet". Senast i fredags när vi var på ett konferenshotell så 
var det några som undrade om vi hade med oss en viss processbeskrivning: ”för 
den skulle vi kunna använda när vi pratar om det här". Då var det kul att känna 
att de själva kände att det hörde ihop och att de hade respekt för det som vi 
tidigare processat fram.  

När man sätter igång med en ny process, så blir det ofta tydligt att det finns 
tveksamheter om hur det fungerar i nuläget och det är det som ger motivation 
till att hitta något nytt. Efterhand som den nya processen diskuteras så vaknar 
också kunskap och erfarenhet till liv och då märker man att "vi skulle faktiskt 
kunna förändra delar i det här för att höja kvaliteten på alltihop". Också därför 
uppstår en drivkraft eftersom "det är inte riktigt bra som det är nu" och "det 
här vill vi göra någonting åt". Ofta blir det därför att vi kartlägger ett önskat 
läge eftersom det ger drivkraft åt arbetet. Personalen känner att vi skulle vilja 
komma till ett annat läge och då driver det på. 

Fördelen med processkartläggning är att det blir väldigt tydligt varför vi gör 
olika saker och på vilka grunder vi kan ta nästa steg. Inledningsvis har det 
ibland funnits stora variationer i hur vi tänker om processen, men det brukar bli 
ganska stor samstämmighet när vi pratat igenom hur det ska se ut. Och delak-
tigheten som uppstår är superviktig för efterlevnad. 

Poängen är att man medvetandegör varför och hur varje steg ska göras. Man får 
en hög delaktighet när alla är med och drar sitt strå och får komma med sina 
idéer och synpunkter och när ingen idé ratas eller bemöts med att "så kan man 
inte göra". När allt kommer upp på bordet så kommer det fram väldigt mycket 
klokhet som sen mynnar ut i något som vi är överens om.  

Resultatet blir att vi jobbar väldigt effektivt och vet vad vi gör. I stället för ifrå-
gasättanden kan vi jobba på för full rulle. Allt känns tryggt och bra och vi job-
bar snabbt och effektivt. När jag hade utvecklingssamtal med min nya chef så 
var hon den första som sett att "ni har haft gröna mål och det har ni haft över 



 

KAPITEL 9 – CHEFSLIGA REFLEKTIONER  209 

tid". Vi har också bra resultat vad gäller nöjda arbetssökande och nöjda arbets-
givare och det beror bara på att alla nu drar åt samma håll.  

De två medarbetare som jobbar med lönebidrag fick i uppdrag att jobba fram 
en flödesbaserad modell med en checklista över alla moment. På en chefskonfe-
rens råkade jag nämna detta, varpå kollegorna blev intresserade och bad mig om 
en kopia. Förhoppningsvis använder de den som underlag för att finna sitt eget 
sätt och då kommer de nog att finna att den var ganska bra. Det funkar nog inte 
om de kommer hem och säger att "i Norrtälje jobbar man så här" för då kan 
det nog bli att medarbetarna tänker att "ja, det ska vi nog titta på om de verkli-
gen gör rätt". 

När AMS internrevision tittade på modellen så tyckte de att den var helt OK, 
men "kanske lite ambitiös". Diskussionen slutade med att "när man skall gå från 
ett nuläge till ett önskat läge, så kanske man måste sikta mot stjärnorna för att 
hamna i trädtopparna". Nu skulle vi nog kunna rensa lite bland detaljerna, men 
jag tror att det var nödvändigt för att få ordning på det här. När man bygger 
upp processen så är det viktigt att jobba på detaljnivå, men i den färdiga pro-
dukten så räcker det att de stora stegen är dokumenterade. Man måste jobba i 
detaljer för att förstå varför de större delarna ska göras på ett visst sätt och i en 
viss ordning. Skall man lämna över något till någon annan som vill genomföra 
det på sin egen arbetsplats så blir nog detaljnivån inte lika stor men jag menar 
att det måste den vara om man ska få det att funka praktiskt på det egna kontoret. 
Och efter ett tag kan man rensa bland detaljerna.  

Personalen på Arbetsförmedlingarna är vana att arbeta väldigt självständigt. 
Därför kan man inte föra in AMS metodbeskrivningar som direktiv och säga att 
"nu ska ni jobba exakt så här". Vad man måste göra är att föra in dem i proces-
sen på kontoret och göra det till kontorets process. Vi har ju jobbat fram det här 
och kommit fram till att det här fungerar bra i vårt arbetslag, här på kontoret. 
Då blir motivationen och efterlevnaden god och då fungerar det.  

Det är inte så att vi förskjuter sådant som tagits fram av andra. Tvärtom så bru-
kar vi läsa in oss på AMS processer och annan dokumenterad kunskap innan vi 
sätter i gång med vår egen process. Antingen så kommer vi sedan fram till det 
samma som AMS, eller så kommer vi fram till något annat, men det viktigaste 
är att vi enas om att "så här gör vi" och att det är effektivt och ger bra resultat.  

Någon anledning att styra samtalet mot en i förväg definierad modell kan jag 
inte se. Jag vill nå det arbetssätt som är optimalt för det slutresultat som vi vill 
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ha. Inte heller tror jag att det vore så lätt att styra. Man kan inte styra mot något 
som inte rimmar med de detaljer som kommer upp.  

Jag brukar skilja mellan våra uppdrag och hur vi löser våra uppdrag. Vårt upp-
drag är det vi har lön för och det kan vi inte diskutera. Vi jobbar ju hela tiden 
mot våra styrkort för att uppfylla de mål som finns där. Därför är det mesta 
välkommet som kan hjälpa oss att nå dit. Genom egen kartläggning kan synsät-
tet förändras och ibland finner man att "det var nog inte så dumt det där som 
redan var skrivet". Ibland kanske resultatet är exakt detsamma som står i den 
färdiga metoden från AMS, men skillnaden är att då är det förankrat hos oss. 
Det här att säga: "titta på den här modellen, lär er den och kör efter den", det 
funkar inte.  

I stället för att försöka styra måste en handledare ha ett öppet sinnelag där alla 
inbjuds att komma med sina synsätt på vad det är för detaljer som ska finnas 
med under vägen och som sedan leder fram till de mera övergripande bitarna. 
Allt som alla kommer med är bra och det är inte handledarens uppgift att säga 
att "så kan man inte göra". Så är det faktiskt också: alla har erfarenheter och 
kunskaper som är rätt utifrån deras sätt. Sen gäller det att kunna sammanfatta 
vad som sägs och göra det tydligt och bra för alla som deltar. Alla ska känna att 
"jaa, så är det". När man nått fram ska känslan vara att "som vi har resonerat 
och som vi har gått fram så är det så här det måste bli" att "vi har lyckats".  

I min roll som ledare och chef, så har jag avvaktat resultatet av kartläggningen 
och varit med på slutversen när vi ska besluta om resultatet. När jag ibland har 
närvarat så har jag lyssnat och varit tyst. Är jag inte tyst, så är risken att någon 
vill tillfredsställa mig och därför inte säger hur man verkligen tänker. Jag tror att 
man är mera ärlig och uppriktig om man får göra detta med sina arbetskamra-
ter. Jag lägger min tyngd i slutet för att de ska känna att jag stöttar dem i detta 
och hittills har det inte varit något problem att besluta om vad de kommit fram 
till.  

Vi höll på ganska intensivt, men nu är det nog nästan ett år sedan vi gjorde nå-
gon mera omfattande kartläggning. Vi har avvaktat alla nya metoder från AMS 
och dessutom är vi fullt upptagna med den matchning och kontrollverksamhet 
som AMS trycker hårt på just nu.  

Jag ser fram emot årsskiftet och början av 2008 då verkets nya organisation ska 
ha kommit på plats och då vi kanske kan börja kartlägga det uppdrag som vi då 
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får. Det har varit en mellanperiod kan man säga, men jag tror att vi kommer att 
sätta igång igen när vi vet hur processerna ser ut på riksplanet.  

9.7 Pia Ackmark, Af Norrmalm  

Rätt tillfälle för processkartläggning är när man ska bygga nytt, 
när man är inne i någonting som ska bli något annat, eller när 
man ska slå ihop olika verksamheter. Men sen får man ju inte 
fastna så att grejen blir processkartläggning i sig. 

Arbetsförmedlingen Norrmalm bildades i början av februari 2004 när gamla Af 
City delades upp mellan Norrmalm och Östermalm. Vi behövde finna ut hur vi 
skulle bli en fullserviceförmedling som kunde erbjuda alla tjänster och därför 
använde vi processkartläggning redan från början. När sedan Arbetsförmed-
lingen Rehabilitering skulle integreras med fullserviceförmedlingarna, så behöv-
de vi också kartlägga hur deras tjänster skulle integreras med det vi redan hade.  

När kontoret etablerades kunde medarbetarna själva anmäla sitt intresse för att 
vara med för att från grunden utveckla ett nytt kontor. De som tog chansen och 
anmälde sig var ofta sådana som var väldigt förändringsinriktade, redan från 
början. Att resultaten på det här kontoret har varit väldigt bra, nästan hela tiden, 
tror jag i första hand beror på att medarbetarna är väldigt målmedvetna och 
förändringsinriktade. Men jag tror också att processkartläggning kan påverka 
människor att bli mera drivna och drivande. 

För att vi skulle få samma grund och bild av vart vi var på väg, var först hela 
kontoret med och kartlade. Sedan bröt vi ned det så att varje enskilt team, t.ex. 
de som jobbade i ”Direktservice” eller med tjänsten "Klargöra", själva fick kart-
lägga hur de skulle arbeta. I teamen har alla i princip varit med hela tiden och i 
alla moment. 

Själv har jag varit med så ofta jag kunnat. När processkartläggning används för 
att komma tillrätta med gamla konflikter och rollbeteenden, då kanske gruppen 
kan må bra av att finna något gemensamt utan att chefen är med. Men ser man 
det ur ett ledarperspektiv, så tror jag att det är bra att chefen är med och försö-
ker påverka vilken riktning det tar – och därför har jag försökt att vara ganska 
delaktig. Den vi använt för att handleda kartläggningen har inte kommit utifrån, 
men heller inte varit placerad på vårt kontor och det tycker jag har varit en för-
del. 
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För att dokumentera vad som redan var bra i befintliga tjänster och för att 
komma fram till vad vi skulle behålla, så började vi med att kartlägga nuläget. 
För det som var nytt, t.ex. "Klargöra", så fanns det inte så mycket nuläge att 
kartlägga, och därför blev det mer att kartlägga "hur ska vi jobba?" och "vad ska 
vi erbjuda?".  

När vi tog fram nuläget så fann vi förbättringsområden som vi kunde ta hänsyn 
till när vi skulle finna ett nytt, bättre och gemensamt arbetssätt. Bl.a. fann vi 
sådant som inte ingick i vårt uppdrag och som vi måste sortera bort. Det blev 
mycket diskussioner om vad som var vårt uppdrag och vad vi skulle erbjuda. 
Och det som då blev kvar, det kunde vi istället erbjuda med kvalitet.  

Svårigheten med de kvalitetssäkrade metoderna är att alla förmedlingar ser olika 
ut, utifrån struktur och hur många medarbetare och vad man har för kategorier 
av arbetssökande. Grundtanken är god, att ha samma tjänsteutbud oavsett vil-
ken förmedling man kommer in på, men det går inte att ha det in absurdum. 
Att få den här enhetligheten tror inte jag har varit riktigt lätt och det är nog inte 
så enkelt att man bara skapar kvalitetssäkrade metoder och sedan tror att allt 
löser sig per automatik bara därför. Så enkelt är det inte.  

När man kartlägger själv så tittar man mycket på strukturen och flödena på sitt 
eget kontor och resultatet kanske därför inte stämmer till 100 % med AMS me-
toder. Vi har försökt att komma så nära som möjligt, men har också sagt till 
AMS att det ibland kan vara andra metoder som passar bättre in på just det här 
kontoret (bl.a. för att 80 % av de inskrivna är akademiker).  

Fördelen med processkartläggning är att vissa saker blir så väldigt tydliga. Det 
blir en aha-upplevelse när man kan placera in vissa saker i sitt sammanhang. 
Kartläggningen gör att alla är med på samma resa så att man får en gemensam 
plattform och då vet vi att "här står vi här och nu". Resan framåt visualiseras på 
ett sätt som gör att alla fortare kommer på banan.  

Det jag kan tycka är negativt är risken för att det blir kartläggning för kartläg-
gandets skull. Jag tyckte till slut att vi var så mycket inne i processer att vi kan-
ske glömde bort det dagliga arbetet och det är skälet till varför vi inte kartlägger 
idag. Vi kom inte vidare för att allt skulle processas. Så fort man träffades i nå-
got sammanhang så sa man att "ja, men då måste vi ha en processkartläggning" 
och då tror jag att man kan man tappa styrfart. Risken är att ett litet föränd-
ringsarbete blir så stort att det blir en höna av en fjäder. Jag tror att det är en 
balansgång hur mycket man ska kartlägga och när det är befogat. Det tar ju 
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ändå lång tid och ska det göras rätt så krävs ett grundligt arbete. Processkart-
läggning ska användas i rätt sammanhang och med förnuft och då är det helt 
suveränt.  

Rätt tillfälle är när man ska bygga nytt, när man är inne i någonting som ska bli 
något annat, eller när man ska slå ihop olika verksamheter. Men sen får man ju 
inte fastna så att grejen blir processkartläggning i sig. Om det var en större för-
ändring, som fick ta lite tid, så skulle jag gärna göra det igen. Men i vårt verk är 
det ju så att vissa direktiv kan innebära att vi ska omfördela resurser ganska 
snabbt, och då tycker jag att det är svårt att hinna med en processkartläggning.  

Vi chefer var först i länet med att utbildas i processkartläggning och det har 
varit jättenyttigt att få den grunden och det tänket. Men nu var det ganska länge 
sedan vi processade och kanske har vi funnit andra metoder. Vad som finns 
kvar är ett processtankesätt som gör att när nya metoder ska implementeras så 
går det mycket snabbare än vad det gjorde förut.  

9.8 Nils Johansson, Af Vetlanda/Sävsjö 

Vad som faktiskt gjorde det möjligt att klara flödet när persona-
len minskades från 25 till 18 anställda var att alla förstod vad 
processen var gjord för och hur den hängde samman. 

Eftersom "90-dagarsmetoden" (eller "Vetlandamodellen" som den också kallas) 
hade sitt ursprung hos oss, så kan man säga att vi hör till de kontor som var 
med från början vid utvecklingen av Af Sverige. Arbetssättet var inte process-
kartlagt, men vi hade dokumenterat det på traditionellt sätt och skickat in det 
som underlag till AMS. Vi hade nog ett ganska bra utgångsläge och då vi tyckte 
att vi hade koll på nuläget, så blev det nog mera av ett önskat läge som kartla-
des.  

Inom AMS så är vi kvar i funktionstänkandet, eller vad jag kallar stuprörsmo-
dellen. Vi kör i våra stuprör och har svårt att kommunicera. Att vi började med 
detta lite innan AMS kom med de kvalitetssäkrade metoderna var för att vi ville 
lämna stuprörstänkandet och förmå funktionerna att samverka på ett bättre 
sätt. När sedan tjänstebeskrivningarna kom från AMS så var det naturligtvis 
mycket som stämde överens med vad vi redan höll på med. 

Jag hade en medarbetare som var utbildad för att handleda kartläggning. Han 
har nu slutat, men vi håller på med det fortfarande och inte minst nu när vi ska 
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förändra organisationen. Däremot gör vi det inte lika systematiskt och detaljerat 
som det var tidigare. Flödestänkandet finns kvar och vi diskuterar ofta vilka de 
olika stegen är för att komma från punkt A till punkt B.  

Vi började med inskrivningen och när vi tittade steg för steg så förstod vi att 
det inte räcker att de i kundmottagningen styr in dem, de måste också veta vad 
som händer sen. Genom processkartläggningen fick de den insikten på ett sätt 
som de inte fått förut. Tidigare kanske jag och andra chefer sa att "ni skriver in 
folk och kartlägger dem och sen går det vidare till nästa".  

Mycket är styrt men det blev också tydligt att det finns moment och problem-
områden som kan förändras. Medarbetarna kunde känna att "jaa, faktiskt, om 
jag gör det här så blir det ju bättre, både för mig och för alla andra". Tidigare 
kunde man tycka att "det spelar ingen roll vad jag gör", men nu kunde man se 
varför det gör skillnad.  

Vad som faktiskt gjorde det möjligt att klara flödet när personalen minskades 
från 25 till 18 anställda var att alla förstod vad processen var gjord för och hur 
den hängde samman. Dessutom hade det en positiv effekt på de operativa må-
len. Arbetet blev helt enkelt effektivare när man inte bara såg kunden och sin 
funktion, utan också kundens väg genom vårt kontor. 

I början hade vi i stort sett hela kontoret med oss och vi hade även med admi-
nistratörerna. Tanken var att de skulle hjälpa grupperna med att skriva texten, 
men i stället blev det så att handledaren gjorde detta. Totalt sett hade vi stor 
nytta av hans insats, men en liten nackdel var att andra som skulle ha kunnat 
stiga fram, kanske tog ett steg tillbaks och väntade för att se: "vad gör han, som 
ju är den som kan detta". Kanske blev inte heller förankringen lika bra när man 
hade hjälp och kunde vara mera passiv och avvakta det färdiga resultatet. Det 
kan vara både på gott och ont med bra hjälp och kanske var vi lite bekväma. 

Det finns tydliga fördelar med Af Sverige, men en nackdel kanske var att det 
blev för detaljerat för att passa alla. Teori kan vara svår att omsätta i praktisk 
verklighet och modellerna var väl lite för teoretiska ibland. Man kan undra om 
AMS egentligen visste hur organisationen såg ut ute i landet, på gräsrotsnivå. 
Kanske skulle de ha nöjt sig med att påvisa de större begreppen och sagt att 
inom de här ramarna ska ni själva finna det lokala arbetssättet. Det är väl det 
GD säger idag, att "utifrån de regionala skillnader som ändå finns, så har ni de 
här ramarna att hålla er inom". Det är skillnad mot Af Sverige där det var en-
hetlighet som gällde, punkt slut. Då blir du inte engagerad, du lutar dig tillbaks, 
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du ser en färdig karta och säger att "ok, vi gör så, men jag undrar hur bra det 
blir".  

Det svåra med färdiga metodbeskrivningar är att du är bekväm och inte blir så 
engagerad och att du inte behöver tänka till. Jag tror att varaktig förändring 
måste få ta den tid det tar att få det förankrat hos medarbetarna. Om något 
krokigt ska bli rakt så gäller det att lägga ned det arbete som krävs för att reda 
upp och räta ut alla uppfattningar. Många kanske tycker att det redan fungerar 
bra och "varför ska vi då ändra på det". Att ta sig därifrån är en process i sig.  

Även om det finns färdiga beskrivningar av en tjänst, så måste du alltid utgå 
från nuläget på kontoret för att veta vad du ska förändra. Tittar man bara i den 
färdiga beskrivningen, så är det inte säkert att du får tag i förändringen, för då 
kanske du hamnar fel i kedjan. Kartlägger man nuläget så blir det greppbart. Då 
blir det inte något perifert, utan då känner du att "jag kan påverka mitt arbete en 
hel del". ”Då går man från vadet till huret”, brukar jag säga.  

För att förstå vad det är vi ska göra, är det bra att rita en karta över hur det ska 
gå till. Men huret kan vara svårt att komma åt och vid kartläggningen ställer jag 
gärna följdfrågor: "hur tänker du då?" och "på vilket sätt?" men jag är heller inte 
rädd att framföra min uppfattning om hur det ska vara – det är ju mitt jobb att 
ha ett försprång och att veta lite mer och det förväntar sig medarbetarna.  

Vad gäller detaljeringsgraden så är jag lite kluven. Ibland gick vi ner i väldigt 
små detaljer och för några var det nog jättebra. Men på det stora hela så kanske 
en del tyckte att vi gick för djupt. Jag är kluven för ibland var det ändå tvunget 
att gå ned i detalj för att påvisa att "det finns ju faktiskt saker vi måste belysa 
och göra om". Å andra sidan kanske kartläggningen då tog lite längre tid än om 
vi hade hoppat över vissa bitar och sett det lite större. Kanske hade vi då fått gå 
tillbaks ibland, men ändå vunnit i slutändan.  

Det blev tydligt hur medarbetarna tänkte och vad som satt i väggarna och man 
sa att "ja men så kan det väl inte vara egentligen, är det verkligen så?". När vi 
ritade upp processen så insåg man att "jaha är det så, ja så kan man ju också se 
det". När det blev synligt blev det så tydligt att det var som att man slog in det i 
pannan på oss. Och det är ju en stor skillnad mot att diskutera de olika meto-
derna teoretiskt. Då hänger det ihop och är inte lösryckt ur sitt sammanhang. 

Den som blir uppmanad att följa färdiga processer ser ändå bara sin egen funk-
tion. När man kartlägger själv, så ser man istället helheten och då säger man inte 
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sådant som att "det är din sak att ta hand om henne, för hon söker inte arbete 
inom min bransch ". Jag tror inte alla tänker på det, men det har blivit en him-
melsvid skillnad på hur vi arbetar och en hel del av det är ju processtänkandet. 
Vi har fått bort mycket av stuprörstänket, att "det är inte mitt bord och det är 
inte ditt bord, utan det är vårt" och det är processernas förtjänst. När man löst 
ett problem, så kommer det ju alltid nya, men en skillnad är att de problem vi nu 
har är våra gemensamma problem.  

Förut var det Af Sverige som gällde och att vi skulle lämna funktionerna och 
införa ett mera renodlat tjänsteutbud. Tjänsterna lever ju kvar, men nu har vi ju 
fått en ny GD som pratar om dem på ett annat sätt och nu är det istället 
matchning och arbetsgivarsidan som gäller. Hade vi fokuserat det tidigare så 
hade vi nog klarat det också, men nu måste vi jobba stenhårt med detta. Därför 
blir det inte lika mycket arbete med de övergripande flödena.  

Utmaningen med processkartläggning är att orka hålla ut och det ansvaret ligger 
ju på mig som chef. Jag måste erkänna att nya pålagor har gjort att det inte blivit 
så. I en politiskt styrd organisation så är det ofta snabba ryck och långsiktighe-
ten är svår när saker och ting plötsligt förändras i sina grundvalar. Sedan ska jag 
inte sticka under stol med att det var bra att ha hjälp och att jag själv inte är jät-
teduktig på detta med processer. Jag tyckte också att det tog lite mycket tid 
ibland med riskanalyser och annat och när vi använder det i dag så är det på ett 
lite förenklat sätt.  

9.9 Gerd Wahlstedt, Af Liljeholmen 

Nu har "jobb- och utvecklingsgarantin" landat som en liten gök-
unge som tränger ut mer och mer av det andra. Och eftersom vi 
inte får nyanställa så måste jag och mina verksamhetsledare sätta 
oss redan i morgon och göra ännu ett nytt flödesschema.  

Vi använder processkartläggning för att rita upp, visa och göra det möjligt för 
alla att förstå hur det ser ut när vi har något problem vi ska lösa, men vi använ-
der det inte dagligen. En del ser helheten medan andra inte förstår förrän man 
ritar upp det och även de som förstår kan ofta få aha-upplevelser. Man kan se 
att, aha, det är där det hakar upp sig, fast att man trodde att det var någon an-
nanstans det krånglade. När vi säger att "så här skulle det vara, men nu har det 
blivit så här", då kan folk se det. Sedan kanske det blir diskussion när de säger 
att "nej så här är det". Det vi vunnit är att när vi har problem då kan alla se hur 
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det hänger ihop. Även om vi inte använder det så ofta, så har vi ett gemensamt 
redskap som alla är bekanta med och förstår.  

Vår Direktservice är bemannad med en fast kärna av 4-5 personer samt med ett 
rullande schema som berör de flesta i den övriga personalen. Efter en organisa-
tionsförändring för snart ett år sedan stannade flödet upp och det blev köer och 
vi undrade varför. Personalen ropade på hjälp och vi undrade "vad är detta?". 
Vi tyckte att "nu har man organiserat efter hur man själv ville ha det och så kla-
gade man och ville att det ändå skulle springa folk där i ett kör”. Flödena fun-
kade inte och då kartlade vi för att se "vad händer?" och "vad är det allt vi gör"? 
Sedan hade vi en planeringsdag där vi kartlade för att bestämma att "så här gör 
vi nu".  

Vi i ledningen tyckte väl fortfarande att det var lite för mycket saker som skulle 
hända i direktservicen i alla fall, men alla tyckte att "så skulle det vara". Vi sa att 
då får det väl löpa så då, men nu före sommaren så sa man att "näe, nu är det 
köer" och så var vi där och hade samma grej igen. Då fick vi ha en planeringsdag 
igen, precis före sommaren. Före planeringsdagen fick arbetslagen komma in 
med sina förslag för hur det ska vara och utifrån det ritade vi i ledningen ett 
förslag.  

Och nu har vi precis satt i gång det som beslutades på planeringsdagen och där-
för har jag fått stå och rita kartor igen för att påminna alla att "så här har vi be-
slutat att det ska vara". Nu återstår att se om det fungerar, men nu har "jobb- 
och utvecklingsgarantin" landat som en liten gökunge som tränger ut mer och 
mer av det andra. Och eftersom vi inte får nyanställa så måste jag och mina 
verksamhetsledare sätta oss redan i morgon och göra ännu ett nytt flödessche-
ma.  

Det är uppenbart att personalen upplever sig mer och mer styrd och känner att 
AMS petar i fler detaljer, nu än tidigare. Det är ju inte bara alla kvalitetssäkrade 
metoder utan det kommer ju mail däremellan också, chefsmeddelanden om att 
nu ska det vara si och nu ska det vara så. Ta t.ex. det här med öronmärkning av 
personal, att det exempelvis ska finnas någon som bara jobbar med ungdomar-
na. Det innebär att vid toppar i belastningen drabbar det bara dem som utför 
huvuduppdraget. Klart att man då blir irriterad på dem som är öronmärkta för 
olika uppgifter och som man upplever kan "sitta där och har det bra". Det är en 
sak att komma med olika uppdrag, men det är inte ok att öronmärka dem som 
jobbar med t.ex. utlandsfödda så att de inte får stå i direktservice eller göra något 
annat. Det väcker ont blod och funkar inte! Det är som stuprör där man skickar 
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ned vad som ska göras, också tar man för givet att vi ska få ihop alla uppdrag 
och klara det med befintlig personal.  

9.10 Britt-Mari Sondlo, Af Rinkeby 

I detta har vi engagerat oss med vår själ och då blir det något an-
nat. Det andra vågar vi ju inte riktigt vara inne och peta i, där 
finns det "kvalitetssäkrade metoder" och de är det inte meningen 
att vi ska förändra. 

Vi började med en kartläggning av hela flödet, från det att en arbetssökande 
kommer in på förmedlingen till dess att den går ut i arbete eller till annan myn-
dighet. Kanske lite oväntat upptäckte vi att det i vissa delar var det ganska 
oklart vad vi egentligen gjorde. Alla hade kunskaper om olika delar av verksam-
heten men det var få eller ens någon som hade grepp om helheten. En del var 
experter på vissa moment och en del på andra.  

Ganska detaljerat har vi sedan gått igenom de första delarna vid inskrivningen 
och fram till det att vi kartlägger sökandens behov. Vi har lathundar så att alla 
gör likadant för att ge basinformation, för att verifiera arbetssökandes meriter 
osv. Fram till det att vi fastställer tjänst tycker jag allting nu är ganska rekorder-
ligt och så välordnat att vi lätt kan ändra, lägga till, dra ifrån och förändra i den-
na början av processen.  

Så långt är allt väl, men när vi fastställer tjänst så finns en del tjänster och meto-
der att välja på och där finns det ju ganska detaljerade beskrivningar från AMS 
för vad varje tjänst ska innehålla. Eftersom det är så styrt där så har vi, i vår 
processkarta, inte vågat kartlägga själva, utan plockat in AMS redan färdiga me-
toder.  

Styrt är det i början också, men där har vi varit modigare och anpassat det efter 
våra förhållanden och gjort på vårt sätt utifrån våra målgrupper. Men sedan har 
vi inte lyckats att ta oss vidare för där blev det lite svårt.  

Enligt AMS så ska man ju fastställa ny tjänst när en tjänst är klar, men det blir 
så byråkratiskt. När en och samma handläggare arbetar med en och samma per-
son för att denne ska få arbete (i ett och samma moment kanske man förbättrar 
arbetssökandet, skickar på jobbsökaraktivitet och har ett improviserat vägled-
ningssamtal) då går det ju inte att, så fort man byter aktivitet, fastställa tjänst 
och följa alla anvisningar för detta.  
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Vi är duktiga och jobbar väl samordnat och enhetligt fram till Fastställa tjänst. 
För där har vi varit med och skapat rutinerna själva. Vi pratar om rutinerna och 
påminner varandra om det och har metoddagar där vi diskuterar "hur ska vi 
göra nu?" och "nu har vi slarvat där". I detta har vi engagerat oss med vår själ 
och då blir det något annat. Det andra vågar vi ju inte riktigt vara inne och peta 
i, där finns det "kvalitetssäkrade metoder" och de är det inte meningen att vi ska 
förändra.  

Visst finns det kvalitetssäkrade metoder också för inskrivningen, men hade vi 
inte gjort något eget där så hade aldrig någon blivit inskriven. I Rinkeby har vi 
t.ex. tolkhjälp och annat som AMS inte har med i sina dokument och vi har 
måst översätta den kvalitetssäkrade basinformationen till elva språk som läggs 
fram vid varje infomöte. 

Jag är säker på att alla i möjligaste mån också försöker att följa vad vi kommit 
fram till. Men eftersom varje individ ser lite olika ut och eftersom vi handlägga-
re också är lite olika, så kan det naturligtvis fortfarande bli lite trixande. Utan 
den helhetsbild vi nu har, på ett kontor där var och en inte vet vad de andra 
gör, kan nog eget trixande ställa till problem. Men eftersom alla hos oss förstår 
konsekvenserna av att göra på ett visst sätt, i ett visst skede och vilka följder det 
kan få, så är det ok att trixa (när nöden så kräver).  

Redan innan AMS metodbeskrivningar så hade vi alltså själva tagit fram olika 
lathundar och kartlagt ganska mycket. Vi hade varit tvungna att ta reda på regler 
för uppehållstillstånd, asylsökande och när man skulle visa pass osv. För att 
klara ut alla de frågor som måste ställas till våra sökande och för att de skulle få 
rätt service osv. (en asylsökande har ju t.ex. inte rätt att delta i arbetsmarknads-
politiska program) så vi hade varit tvungna att själva efterforska ganska mycket. 
Vi hade själva känt att det var viktigt att vi jobbade lika och att allt blev rätt och 
att t.ex. alla, oavsett språk, skulle få samma basinformation.  

När AMS metodbeskrivningar dök upp så gick vi igenom dem för att ytterligare 
säkerställa vinsterna med att få allt rätt från början. Det fanns engagemang, idé-
er och vilja runt detta och då var det inte så svårt att också uppfylla de kraven. 
Vi kände att det var bra för oss alla att få allt rätt. Vissa justeringar blev det, 
men det mesta var faktiskt täckt redan från början.  

Viljan att få ordning på allt kom nog efterhand som vi kartlade och benade upp 
alla delar. Det var mycket skratt när vi skrev lappar och när det visade sig att vi 
menade olika saker med sådant som vi trodde var klart för alla. Det var väldigt 
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hälsosamt att definiera och att komma närmare ett gemensamt innehåll i orden, 
än vad vi hade innan. Alldeles tydligt så hade vi våra egna sätt att jobba och alla 
blev snabbt överens om att vi måste finna något gemensamt. Nuläget i våra 
huvuden var så olika att vi blev tvungna att direkt kartlägga ett önskat läge.  

Jag tror att processkartläggning bidrar till en ökad samsyn och till att varje indi-
vid ser helheten och att man blir tryggare i sin yrkesroll. Det är väl olika hur det 
har använts, men jag kan lova att alla som prövar detta kommer att utvecklas. 
Men det är nog viktigt att göra det på ett bra sätt.  

För att få folk engagerade, och tycka att det är något spännande och bra man 
håller på med, så krävs det en hel del av den som skall leda en kartläggning. 
Man måste nog vara en bra pedagog för att kunna visa på nyttan med det. Åt-
minstone i Rinkeby så gäller det att man inte får vara någon besserwisser för då 
blir vi jätteprovocerade. Det gäller att kunna lyssna för att få fram folks kun-
skap om sitt jobb. Det är ju faktiskt de som kan detta och det är deras vardag 
som ska beskrivas och göras lättare och tydligare. Eftersom ingen egentligen har 
tid att sitta på sådana möten så är det viktigt att alla ser: "vad är det för nytta 
med det här?”, ”vad får jag ut av det här?" och "vad kan jag använda det till?". 
Vi kanske är speciella på det sättet att när vi har våra egna kamrater som hand-
ledare, så är vi tyvärr inte så lätta att ha att göra med. Av någon anledning, kan-
ske är det jantelagen, så är det lättare när folk utifrån handleder. Samtidigt får 
det inte vara någon som inte kan verksamheten, för då kommer man tycka att 
den inte förstår någonting.  

Som chef försöker jag visa att jag själv tror på det och att det är ok att åsidosät-
ta sådant som annars skulle gjorts. Jag har inte någon särställning och det är 
ingen idé att ens försöka styra och tala om hur det är. Jag har en egen bild av 
verkligheten, men måste inordna mig i ledet bland alla andra som är lika duktiga 
eller kanske lika mycket noviser. Det har ibland varit ganska hälsosamt att upp-
täcka att den bild jag har, och som jag pratat mycket med medarbetarna om och 
därför trott att alla har, att den bara varit min egen. Jag har förstått att jag ofta 
haft för bråttom och inte har försäkrat mig om att alla tagit till sig vad jag me-
nat.  

Folk kan vara sjuka, men närvaron vid processkartläggning har alltid varit obli-
gatorisk. När vi skrev så satt en vid datorn som var kopplad till en kanon så att 
alla kunde se. Alla i gruppen var med och formulerade och när det var färdigt så 
läste vi igenom texten tillsammans. Då flyttade vi runt meningar och sa att "det 
där hör ju dit!" och "var står det?" och "var hänvisar vi till det?". "Jo det står där 
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och där i förordningen" och så hänvisade vi till en massa saker så att vi skulle 
kunna veta "var har vi tagit det här ifrån?". Vi blev oerhört detaljerade ända 
fram till "Fastställa tjänst", men därefter är det bara hänvisningar till AMS alla 
metoder.  

Det måste nog finnas färdiga dokument för hur verksamheten ska skötas, men 
man måste också få möjligheter och tid avsatt för att gå in och se: "vad betyder 
de här orden och det som står här för oss, på den här förmedlingen?". Troligen 
kommer man då fram till att det mesta är hållbart, men det kan också bli att 
"detta måste vi ändra på". Egentligen behöver man ta sig tid att processa varje 
dokument som kommer. Om man inte gör det så blir dokumenten inte levande. 
Metodbeskrivningarna lades ju ut på löpande band, så efter ett tag hann vi inte 
med och till slut struntade vi i att ens titta på dem. Det gick inte! Det gick infla-
tion i det när allting skulle vara med. Ständigt kom det blänkare om en ny me-
tod. "Jaha, vad innehåller den nu då?" Efter ett tag kände vi att vi började känna 
oss främmande inför vår egen verksamhet. Det var några som satt någonstans 
på AMS och var jätteduktiga på att producera nya metoder. Men vi fick ingen 
relation till innehållet i alla dokument. Slutligen är det ändå verkligheten som 
dominerar ute på golvet och den förändras hela tiden med uppdrag och pro-
gram och med ny regering. För att få något gjort var vi tvungna att göra på vårt 
eget sätt. Men tyvärr, eftersom vi inte vågade fortsätta att kartlägga efter Fast-
ställa tjänst, så är nog vårt eget sätt lite olika från person till person.  

Precis så som vi jobbade med det första ledet, skulle vi behöva jobba igenom 
allting. I de första delarna ser vi verkligheten mera gemensamt och det gör att vi 
uppnått en ökad enhetlighet och rättsäkerhet. Vi har blivit säkrare i yrkesrollen 
och erbjuder en mera adekvat service. Vi gör det vi ska göra och håller inte på 
med en massa annat. Under kartläggningen så har vi hela tiden återkommit till 
"vad är egentligen vårt uppdrag", och det har gjort att vi blivit tydligare med vad 
kunderna kan förvänta sig. Arbetssökande med frågor som inte är vårt bord 
hänvisar vi numera till andra ställen. Diskussionerna har gjort oss säkrare på 
vårt uppdrag, vilket naturligtvis gör det lättare att uppnå våra mål. Vi fokuserar 
på rätt saker och jag är säker på att det är en viktig del av förklaringen till varför 
vi numera har en hög och stabil måluppfyllelse.  

Dokumenten ger vi till nyanställda men annars är det nog ett år sedan som vi 
senast tittade i texten och några saker borde nog justeras vid det här laget. Ris-
ken är att vi tappat en del av samsynen, men det är bara att konstatera, och det 
faller på mig, att där har vi inte hållit ut. Det är ju så att det hela tiden kommer 
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tusen andra saker som vi måste sätta folk på och som ska rapporteras varje 
vecka till Länsarbetsnämnden om verifieringsprojektet, om bristyrkesrapporte-
ring och om prognosen där alla ska ringa arbetsgivare osv. Nu ska alla köra 
”jobnäts-metodiken” i "jobb- och utvecklingsgarantin" och då är folk på kurser 
samtidigt som det skrivs in en massa sökande som vi nu ska hantera på detta 
nya, och ännu inte helt genomtänkta, sätt. Det, och allt nytt som nu kommer 
för ungdomar, finns ju inte ens som kvalitetssäkrade metoder utan läggs ovanpå 
allt annat.  

Vi har helt enkelt tappat bort kartläggandet bland allt annat. För att behålla 
greppet över helheten, borde vi naturligtvis ta fram det med jämna mellanrum 
och se "vad är det vi gör nu i dag då?" för nu gör vi ju inte riktigt samma saker 
som vi gjorde för ett år sedan. Det är en massa saker som har tillkommit och 
som säkert påverkar de inledande stegen i processen.  

Vi säger ofta att "det här borde vi nog göra en processkarta över" och inte 
minst nu när vi omorganiserar. På det sättet tror jag att vi har fått in ett bra 
tänk, ett verktyg som alla förstår och kan använda. Men jag måste nog fundera 
på hur vi skall göra för att återkomma till den mera systematiska kartläggningen. 
Mera regelbundet skulle vi behöva se över det vi redan har och kanske också ta 
oss an en del av det som händer senare i processen. 

9.11 Sammanfattande tolkning 
För att, i enlighet med syftet ”dels förstå hur tjänstekognition påverkas av själv-
beskrivning, dels hur denna påverkan kan bidra till att främja en verksamhets 
övergripande syfte och mål” har vi i detta kapitel tagit del av hur tio lokala che-
fer vid Af tänker om processkartläggning för lokal organisering och strategisk 
styrning.  

Som nämnts har ambitionen varit att tillvarata alla möjligheter för att göra che-
fernas berättelser så personligt unika som möjligt. Variationer finns men trots 
att tänkesätten insamlats från skilda delar av landet är de påtagligt lika. Möjligen 
kan förklaringen vara att det rör sig om en s.k. resande idé (jfr Joerges & Czar-
niawska 1996; Røvik 1996) som fortplantat sig över landets arbetsförmedlingar. 
Jag bedömer emellertid att respondenterna i de flesta fall har så mycket egen 
erfarenhet att påståendena måste bedömas som väl grundade i egen praktik och 
därmed som trovärdiga. 

I tabell 1 sammanställs några viktiga särdrag för respektive förmedling. 



 

KAPITEL 9 – CHEFSLIGA REFLEKTIONER  223 

Tabell 1: Några viktiga särdrag för de berättelser som presenterats. 

  

A
vs

ni
tt 

Af-Kontor 

C
a 

an
ta

l 
an

st
äl

ld
a 

Deltagande vid 
kartläggning 

Deltagande vid 
beskrivning i 

text 

Använder fortfa-
rande process-

kartläggning 

9.1 Kävlinge 13 Samtliga 1-2 personer Nej 

9.2 Västerås 120 
Grupper för varje 

process där samtli-
ga berörda ingår. 

Samtliga i re-
spektive grupp. 

Inte kring ordinarie 
tjänster, men för att 

hantera ständigt 
nya krav från AMS. 

9.3 Helsing-
borg 135 

I begränsad grupp med återkomman-
de avstämning mot större referens-

grupp. 

För befintligt  
material. 

9.4 Spånga-
Tensta 35 Samtliga Gjordes ej Nej 

9.5 Degerfors/
Karlskoga 39 

Alla direkt berörda 
deltar när proces-
sen inte tidigare 
kartlagts. Vid för-

slag till förändringar 
får det ofta räcka 

att de berörda dis-
kuterar det nyritade 

flödet. 

Sker inte alltid. 
När det sker så 
diskuteras tex-
ten med alla 

direkt berörda. 

Ja 

9.6 Norrtälje 35 Samtliga 
Texten diskute-
ras med samtli-

ga anställda. 

Paus sedan ett år, 
men planerar att 
snart återuppta 

arbetet. 

9.7 Norrmalm 52 

Övergripande karta 
gemensamt, sedan 
i grupper efter vilka 
flöden man arbeta-

de i. 

Alla i respektive 
grupp. 

Ja, om det skulle bli 
aktuellt med mer 

omfattande föränd-
ring. 

9.8 Vetlanda/ 
Sävsjö 

25 
blev 
18 

Samtliga med upp-
delning på två 

grupper. 

I början doku-
menterade 

handledaren. 
Numera görs 
det inte alls. 

Ja 

9.9 Liljeholmen 65 
Ledningen ritar och 
personalen lämnar 

synpunkter. 
Nej 

Inte självbeskriv-
ning men ledningen 

ritar. 

9.10 Rinkeby 23 Samtliga Samtliga Paus 
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Som en utveckling av syftet formulerades sju forskningsfrågor och nu är det 
dags att sammanställa och tolka vad intervjupersonerna uttryckt av betydelse 
för dessa. Tolkningsramen i kapitel 6 är det redskap som använts och med un-
dantag från forskningsfråga I är samtliga tolkningar preliminära och kommer att 
fördjupas i del III.  

Forskningsfråga I: Vilka tecken finns på att aktörernas tjänstekognition fördjupas, breddas 
och blir mera samstämd? 
Vad cheferna verkar vara allra mest överens om är att självbeskrivning gör att 
de som deltar ”får en gemensam bild”, dvs. att de börjar tänka mera lika och att 
de lär sig om kollegornas arbete. Indirekt berättar de att självbeskrivning likartar 
deltagarnas tänkesätt så att systemkompetensen ökar. Att självbeskrivning också 
leder till utvecklad aktivitetskompetens bekräftas av att ett genomgående tema är 
att enskilda arbetsuppgifter utvecklats så att de bättre stödjer organisationen 
som helhet.  

Kontorens tillvägagångssätt varierar men det kan ändå konstateras att självbe-
skrivning verkar ge de förutsättningar som krävs för att tjänstekognitionen ska 
utvecklas i riktning mot vad som kan liknas vid ett kollektivt medvetande (s 32). 
På eget initiativ, och som tecken på detta, berättar två chefer t.o.m. hur perso-
nalen börjat utföra omtänksamma gärningar och utöva observant tillsyn. Nils 
Johansson i Velanda hävdar att ”vi har fått bort mycket av stuprörstänket, att 
’det är inte mitt bord och det är inte ditt bord, utan det är vårt’ och det är pro-
cessernas förtjänst”. Det tydligaste exemplet på omtänksam tillsyn fann vi i 
Helsingborg där MagdaLena Sandin berättar hur personalen kommit på att ”när 
vi är standby, då slår vi lite lovar runt där nere och ser att det funkar”. Hon 
konstaterar att ”istället för att hoppas på att inte behövas, tar de alltså en runda 
för att se om det är något de kan göra”.  

Med undantag för Af Norrmalm menar också de som tagit paus, eller som helt 
slutat att kartlägga, att kontinuerlig självbeskrivning har varit och är nyttigt. Som 
ursäkt för pausen anförs bl.a. att arbetet hindras av ständiga förändringar och 
nya prioriteringar från AMS. Trots att processkartläggning ses som en metod 
för att hantera ständig förändring, så försvarar sig några med att arbetsinsatsen 
inte kan legitimeras utan ledningens aktiva och uttalade stöd. Så resonerar där-
emot inte de aktiva självbeskrivarna. Margareta Norling i Degerfors/Karlskoga 
menar att ”det kanske tar lite tid innan vi får ordning på allt, men det tar vi 
snart igen för när det väl sitter, då behöver vi inte ägna en massa tid och energi 
åt sådant som inte fungerar”.  
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Antagande I om att ”vid gemensam processkartläggning så fördjupas, breddas 
och likartas tjänstekognitionen” sattes i kapitel 1 upp med gott stöd av befintlig 
teori. Den som med tolkningsramen från kapitel 6 för ögonen, tar del av berät-
telsen från Kneg, kan själv upptäcka många tecken på att aktörernas tjänstekog-
nition där utvecklades på just dessa sätt (kapitel 8, min tolkning sammanfattades 
i avsnitt 8.3, s 188). Som konstaterats vittnar också cheferna i detta kapitel om 
att så är fallet. Också den oredovisade delen av empirin är på denna punkt tyd-
lig – under drygt tio år som reflekterande praktiker (avsnitt 5.2, s. 85) har detta 
otaliga gånger varit uppenbart. För övriga forskningsfrågor är tolkningen preli-
minär och kommer att fortsätta i del II, men vad gäller fråga I så stannar jag 
här. Vad jag för med mig till resultaten i del IV är att vid gemensam process-
kartläggning så finns tydliga tecken på att tjänstekognitionen fördjupas, breddas 
och likartas. 

Forskningsfråga II: Vad sker när fördefinierad design möter lokalt enhetlig tjänstekognition? 
Respondenterna är i hög grad eniga om synen på Af Sverige och hur projektet 
borde ha bedrivits. De menar att idén med gemensamma metoder i grunden är 
god. Kritiken riktas mot mängden, detaljeringsgraden och mot det närmast obe-
fintliga stödet för att införa dem. Samtidigt som de menar att lokala omständig-
heter gör att alla detaljer kanske inte kunnat beaktas, så hävdar de också att det 
inte har varit några praktiska problem eller något egentligt motstånd mot att 
tillgodose kraven. Svaret på forskningsfråga II skulle enligt respondenterna vara 
att när fördefinierad design möter lokalt enhetlig tjänstekognition så sker inte så 
mycket mer än att kraven uppfylls. Respondenterna uttrycker det inte så, men 
de bekräftar att externa krav på förändring lättare diskuteras utifrån ett enhetligt 
arbetssätt om vilket personalen tidigare nått konsensus (antagande II). Vittnes-
målen, i flera fall, om att det har uppstått ett engagemang för att uppfylla kra-
ven, indikerar att självbeskrivning också förändrar kulturen kring central styrning 
och förändring, förutsättningarna för dessa aktiviteters acceptans verkar ha för-
bättrats. 

Med viss förvåning måste jag konstatera att ingen menar att centrala styrdoku-
ment inte ska beaktas redan från början. Jag undrar om cheferna kanske har levt 
så länge i självbeskrivningens konstruktiva klimat, att de glömt hur svårt det en 
gång var med centrala direktiv? Eftersom det i många av fallen var jag själv som 
hjälpte dem igång (s 95) så vet jag att det i vart fall inte användes några färdiga 
dokument när jag var med67. Vad hade förresten hänt om handledaren i Kneg 
                                                 
67 Jag kontrollerade naturligtvis inte vad deltagarna hade i sina väskor och kan heller inte veta vad de 
tänkte på och beaktade under kartläggningen. 
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(kapitel 8) hade delat ut färdiga metodbeskrivningar till deltagarna? Helt klart 
hade hon då undgått misstanke om en dold agenda, men hade gruppen ställt 
upp på detta och hur hade det gått med engagemanget och delaktigheten? Hade 
tjänstekognitionen blivit mera likartad? Trots en eventuellt redan positiv syn på 
externa dokument, så är min bedömning att mycket är vunnet med att börja 
med det material som finns i deltagarnas medvetande. Ansatsen gör det möjligt 
att frigöra det sunda förnuft som är nödvändigt vid självbeskrivning. Efterfrå-
gan på ny input kan dock uppstå ganska snabbt och inga hinder finns för att 
beakta kraven så snart gruppen funnit ett någorlunda gemensamt synsätt. Om 
frågan kan antas vara het kan det krävas viss fingertoppskänsla för att avgöra 
när det är dags, och klokast kanske det är att vänta tills förslaget kommer upp 
av sig självt? Intressant är att självbeskrivning inte verkar behöva pågå särskilt 
länge innan efterfrågan på ny input uppstår. Respondenterna minns inte ens 
den tid det tog innan deltagarna var mogna att beakta externa krav på viss de-
sign. Den mognad som krävs för att externa krav ska kunna beaktas verkar nås 
ganska snart och den som inte förväntar sig alldeles omedelbar förändring ver-
kar följaktligen kunna betrakta självbeskrivning som ett effektivt verktyg för 
implementering.  

Forskningsfråga III: Hur skulle självbeskrivning och tjänstekognition kunna bli till ett verk-
tyg respektive en länk för samverkan och samexistens mellan lokal organisering och strategisk 
styrning?  
Respondenterna inte ens tillfrågades om hur lokal organisering och strategiska 
styrning inom AMV skulle kunna kombineras och fås att samverka – detta får 
bli min uppgift att räkna ut. Vad som dock kan konstateras är att i föregående 
fråga bekräftades antagande II: externa krav på förändring diskuteras lättare 
utifrån enhetlig tjänstekognition. Det framgick också att självbeskrivning verkar 
kunna förändra kulturen kring central styrning och förändring. Den mognad 
som krävs för att externa krav ska kunna beaktas verkade nås ganska snart och 
självbeskrivning framstod som ett effektivt verktyg för implementering. Förut-
sättningar verkar finnas, och jag återkommer till dessa ledtrådar i kapitel 13 (del 
IV) där tolkningen återupptas och där forskningsfrågan slutligen besvaras.  

Forskningsfråga IV: Vad bör känneteckna den lokale chefens roll och förhållningssätt? 
Cheferna deltar ofta själva i kartläggningen och de flesta hävdar att det måste 
ske på samma villkor som för personalen. Britt-Marie Sondlo i Rinkeby menar 
att ”jag har inte någon särställning och det är ingen idé att ens försöka styra och 
tala om hur det är”. Nils Johansson i Vetlanda/Sävsjö är av lite annan åsikt och 
framför att ”det är ju mitt jobb att ha ett försprång och att veta lite mer och det 
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förväntar sig medarbetarna”. Hans-Eric Wallin i Norrtälje säger t.o.m. att ”är 
jag inte tyst, så är risken att någon vill tillfredsställa mig och därför inte säger 
hur man verkligen tänker”.  

Chefens förhållningssätt vid kartläggning kanske måste avgöras av den person-
liga ledarstilen? Helt säkert är att då planer finns på fortsatt chefskap torde det 
finnas goda skäl att närvara när verksamheten definieras och utvecklas. Den 
som känner att aktivt deltagande kan vara negativt, kanske kan avvakta och del-
ta passivt, för att bli alltmer aktiv efterhand som gruppens identitet och tjänste-
kognition utvecklas?  

Få människor ifrågasätter nyttan med fysisk konditionsträning men alla vet att 
det kan vara svårt att ta sig för. Britt-Marie Sondlo i Rinkeby är egentligen över-
tygad om fördelarna också med ”kognitionsträning” och inser att det bara 
handlar om självdisciplin: ”jag måste nog fundera på hur vi skall göra för att 
återkomma till den mera systematiska kartläggningen”. Att exempelvis avvakta 
det ”facit” som ständigt förändras kanske låter rationellt, men kan också vara 
ett sätt att förklara för sig själv varför man inte tagit sig för. Flera säger också att 
uppehållet är ett resultat av deras egen bristande uthållighet och att det faller på 
dem, att de inte drivit det vidare. Som många tidigare konstaterat (se exempelvis 
Kravchuck & Leighton 1993; Taylor 1996; Angeli et al. 1998; Motwani 2001; 
Thiagaragan et al. 2001) skulle det helt säkert underlätta med lite insikter, krav 
och uppmuntrande uppskattning från högre ort.  

Forskningsfråga V: Vad kännetecknar god handledning vid processkartläggning? 
Då mycket talar för att handledning av självbeskrivning är svårt och därför kan 
vara en flaskhals, ställdes den specifika frågan vad som krävs av en god handle-
dare. MagdaLena Sandin i Helsingborg, med många års erfarenhet av process-
kartläggning (både från Helsingborg och från olika projekt på AMS) berättade 
att hon fortfarande känner sig osäker på sin förmåga att handleda. Hon fram-
förde att ”det är svårt att rita samtidigt som man ska lyssna och bekräfta grup-
pen”. Ofta anlitas hjälp och erfarenheten av att själv leda kartläggning är därför 
begränsad bland respondenterna. Den hjälp som funnits tillgänglig ansågs i nå-
got fall ha tagit för stort ansvar, vilket var till men för delaktigheten. Vad de är 
överens om är att det krävs förmåga att lyssna, förstå och förklara och att det 
gäller att låta resultaten sakta växa fram, inte driva på med sin egen åsikt. 



228 DEL II: MAKTEN ÖVER PROCESSKARTANS TERRITORIUM 

Forskningsfråga VI: Vad kan sägas specifikt om processkartläggningens förmåga att utveck-
la tjänstekognition och att göra den mera samstämd? 
Kanske är det för mycket begärt att be cheferna redogöra för de kognitiva me-
kanismerna bakom processkartläggningens förmåga att utveckla och likarta tän-
kesätt. På denna djuplodande fråga av akademisk natur framkom inget konkret 
(utöver att utvecklingen är ett faktum, forskningsfråga I). 

Forskningsfråga VII: Hur uppnås goda resultat vid processkartläggning? 
Hos Britt-Marie Sondlo i Rinkeby har alla deltagit i allt och när de skrivit har de 
använt en videoprojektor så att alla kan följa med och fästa uppmärksamheten 
på samma text.  

Många av respondenterna har visat prov på stor uppfinningsrikedom när det 
gäller att minska den risk för kognitiva barriärer som uppkommer när alla på 
kontoret inte kan delta och det verkar som att detta ofta lyckats ganska bra. 
Gemensamt för många är att metodiken har introducerats för hela kontoret på 
en gång eller att alla deltar i åtminstone någon grupp för kartläggning (jfr LGM, 
s 62). På så vis lär sig alla översiktligt vad processkartläggning går ut på och för-
står bl.a. att det inte är något annat är personalens egna tänkesätt som kartläggs. 
Även om deltagandet bara rör en begränsad del av verksamheten så blir medar-
betaren en bärare av det konstruktiva förändringsklimat och den positiva energi 
som uppstår. Ofta har någon eller ett fåtal, i efterhand sammanställt och doku-
menterat det textförslag som medarbetarna sedan fått lämna synpunkter på. Att 
i förväg skicka ut och, i stor grupp, sedan nogsamt diskutera varje detalj verkar 
ha fungerat, åtminstone hjälpligt, hos flera av respondenterna. Om arbetslaget 
inte är alltför stort så går det ofta att, som i Rinkeby, formulera texten tillsam-
mans. Effekten torde då bli större och säkrare och frågan är om det tar så väl-
digt mycket längre tid?  

Förutom tidigare diskuterade förklaringar till varför många tagit paus och inte 
orkat fortsätta, kan tillföras att paustagarna även kan ha drunknat i dokument 
och detaljer. Några kanske skrev på en för djup och detaljerad nivå? Kanske 
blev det som Pia Ackmark på Norrmalm upplevde det: ”att det blir kartläggning 
för kartläggandets skull”. Otvivelaktigt så är det ändå flera av respondenterna 
som ser ett värde med texten och den detaljering denna innebär. Hans-Eric 
Wallin i Norrtälje menar att ”man måste jobba i detaljer för att förstå varför de 
större delarna ska göras på ett visst sätt och i en viss ordning”, men han tilläg-
ger också att ”efter ett tag kan man rensa bland detaljerna”. Nils Johansson i 
Vetlanda/Sävsjö tänker att ”ibland var det ändå tvunget att gå ned i detalj för 
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att påvisa att ’det finns ju faktiskt saker vi måste belysa och göra om’”. Men så 
tillägger han att ”å andra sidan kanske kartläggningen då tog lite längre tid än 
om vi hade hoppat över vissa bitar och sett det lite större”. Detta menar han är 
orsaken till att det nu inte görs ”lika systematiskt och detaljerat som det var ti-
digare”. Textbeskrivandet och det systematiska ritandet i kopplade modeller har 
man alltså gett upp i Vetlanda/Sävsjö men ”flödestänkandet finns kvar och vi 
diskuterar ofta vilka de olika stegen är för att komma från punkt A till punkt 
B”. På samma sätt som hos Margareta Norling i Karlskoga/Degerfors används 
alltså fortfarande processkartorna, i diskussioner och möten och när det ska tas 
beslut eller när något ska utvecklas. Margareta berättar att ”i början, för de för-
sta tjänsterna, var vi duktiga och skrev ned allt och lade det under "gemensam-
ma dokument" på servern, men på senare tid har det ofta blivit så att vi nöjt oss 
med kartan”. 

Kanske är det inte alltid rimligt att i en komplex verksamhet ständigt upprätt-
hålla en fullständigt uppdaterad dokumentation i alla detaljer av alla flöden. 
Som det nu är, är förmedlingen i Rinkeby specialiserad på att skriva in arbetssö-
kande, men de har inte pratat sig samman om hur de skall få ut dem i arbete68. 
Är det då klokt av chefen Britt-Marie Sondlo att försöka mobilisera kraft hos 
sina 23 anställda för att både se över och uppdatera den dokumentation som nu 
är ett år gammal och samtidigt ta sig an den stora massan av tjänster och meto-
der senare i kedjan? Att det gått ett år sedan sist kanske är skäl för att börja med 
en snabb översyn av det som redan finns. Mest angeläget torde det ändå vara 
att trimma de egentliga kärnaktiviteterna senare i kedjan.  

De som har kartlagt sina flöden och som har lärt sig processtänkandet, verkar 
också få en förbättrad förmåga att samtala om verksamheten. Som MagdaLena 
Sandin i Helsingborg säger så lär man sig ”förstå vikten av att andra förstår” 
och av att anstränga sig ’för att beskriva så tydligt som möjligt’. Man vet att man 
måste ner rätt långt i detaljer och ofta väljer man spontant att rita för att förkla-
ra. Man tar inte för givet att ett ord betyder samma sak för den man talar med”. 
Hos Margareta Norling i Karlskoga/Degerfors ritas mycket processer i sam-
                                                 
68 Jag har noterat att detta är en ganska vanlig situation för de förmedlingar som använt processkart-
läggning, vilket också framgår av intervjuerna där många respondenter uppehåller sig kring funktio-
nen ”direktservice”. Britt-Maries förklaring är att ”hade vi inte gjort något eget där så hade aldrig nå-
gon blivit inskriven”. I många fall tror jag att anledningen kan vara en annan. Inskrivningen är en 
synlig, mätbar och påtaglig (inte så immateriell) del av verksamheten. Om denna inte utförs, så upp-
står köer och de sökande blir utan A-kassa. När de väl är inskrivna märks det däremot inte lika 
mycket vad som (inte) händer. Arbetsbelastningen är ofta hög ute på förmedlingarna och många har 
vittnat om att inskrivning och kartläggning förbrukar så mycket resurser att ansträngningarna att få 
folk i arbete blir begränsade. Detta är naturligtvis skäl att trimma denna del, men i jämförelse med de 
mindre synliga och konkreta tjänsterna, så spontan-organiserar sig nog detta relativt väl genom den 
sociala interaktion som det kräver. 
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band med sådana samtal. Dokumenterar gör de när de känner att det är dags, 
när ”det här är sant, just nu” och när de behöver ”informera de övriga som inte 
arbetar i just den här processen, för att de ska veta vad som händer och sker”.  

Begrepp och detaljer kanske är viktigast när kartan är ny, innan skillnaderna i 
tänkesätt utjämnats och när svårigheterna att förstå varandra är som störst? När 
den redan likartade tjänstekognitionen förvaltas, när samtalet om ”huret” fun-
gerar väl och ständigt pågår, så kanske flödeskartorna kan räcka som stöd för 
minnet och då kanske dokumentationen inte måste uppdateras lika ofta? Bland 
respondenterna finns säkert några som kan anses ha nått ett så någorlunda ”kol-
lektivt” medvetande (s 33) att dokumenterandet av detaljer inte är lika viktigt 
och inte måste ske lika ofta (i vart fall vad gäller vissa delflöden). Helt säkert 
finns det också de som valt bort dokumentationen för att de helt enkelt inte 
orkat: för att de förlorat sig i detaljer eller för att de inte fick det stöd de behöv-
de, eller för att de hindrats av att ledningen på högre nivå pratat om och priori-
terat så mycket annat. Det kan också konstateras att det teoretiska stödet hittills 
varit begränsat vad gäller nyttan med självbeskrivning och att det är av praktisk 
betydelse att finna svar på hur processkartläggning ska bedrivas. 

Avslutningsvis vill jag framförallt framhålla följande från chefsintervjuerna: 

1. Självbeskrivning verkar kunna fördjupa, bredda och likarta tjänstekogni-
tionen i riktning mot ett kollektivt medvetande (antagande I). 

a. Aktivitetskompetensen utvecklas så att enskilda arbetsuppgifter 
bättre stödjer organisationen som helhet. 

b. Deltagarnas lär om andra delar av verksamheten så att system-
kompetensen ökar. 

c. Förmågan till samordning ökar. 
d. Att personalen tar större ansvar märks genom att de utför om-

tänksamma gärningar och utövar observant tillsyn. 

2. Det anses inte finnas någon konflikt mellan lokal organisering och en väl 
avvägd strategisk styrning. 

a. Självbeskrivning verkar förbättra förutsättningarna för strategisk 
styrning (antagande II). 

b. Den som inte förväntar sig alldeles omedelbar förändring verkar 
kunna betrakta självbeskrivning som ett effektivt verktyg för im-
plementering. 
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Vad som verkar angeläget för cheferna är att: 

1. Förmå den överordnade nivån att 
a. prioritera självbeskrivning 
b. inte göra de strategiska styrdokumenten onödigt detaljerade. 

2. Avgöra om de själva ska delta aktivt i självbeskrivning (oenighet råder). 
3. Finna kvalificerad hjälp med handledning. 
4. Nå ut med tänkesätten till dem som inte deltar. 
5. Veta vilken detaljeringsgrad som krävs i dokumenten. 
6. Klargöra hur ofta dokumentationen måste uppdateras.  

När så den emiriska genomgången avslutats är det dags att i nästa del utföra en 
mera systematisk tolkning av materialet. 





 

 

DEL III: 
SOCIO-KOGNITIV 
KARTLÄGGNING 

För att kunna tolka hur tjänstekognition utvecklas 
kompletteras i kapitel tio, den tidigare tolkningsra-
men från kapitel sex, med teori relaterad till självbe-
skrivningens genomförande. För att, i kapitel elva, 
förstå hur processkartläggning för lokal organise-
ring mera handgripligen kan utföras, kommer ra-
men till användning för fördjupad tolkning av em-
pirin. Tolkningen fortsätter i kapitel tolv, men där 
med fokus på självbeskrivning för strategisk styr-
ning. 
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10 Tolkningsramen utökas 

Med det socio-kognitiva tjänsteperspektiv på organisering som utvecklades i del 
I blir det tydligt att särskilda arenor kan behövas, kanske i de flesta organisatio-
ner, för att i ordnade former föra samtal om verksamhetens utförande (3.3). 
Anställda som gemensamt med andra utvecklar kunskapen om egna göromål 
(aktivitetskompetens) uppnår djupare kunskap också om andras göromål och 
om det sociala produktionssystem som de är en del av (systemkompetens). För-
stärkningen av tjänstekognitionen förväntas både förbättra förmågan till sam-
ordning och öka följsamheten vid strategisk förändring. Självbeskrivning kan 
vara ett av flera sätt att föra samtal på den gemensamma arenan, men resultatet 
av sådan ”kognitionsträning” torde bero av hur det utförs.  

Som nämndes i metodkapitlet har dryga fem år förflutit under det att jag som 
aktionsforskare växlat mellan studier av allehanda organisationsteori och prak-
tisk tillämpning (kapitel 5). Genom den friktion mellan teori och empiri som då 
uppstod, kunde teori väljas ut efter dess förmåga att förklara gjorda observatio-
ner. På detta sätt, och som tidigare nämnts, konstruerades tolkningsramen i ka-
pitel 6. Som utlovats ska den nu, på samma grunder, utökas med vad jag kom-
mit att uppfatta som relevant befintlig teori rörande de krav som kan ställas på 
självbeskrivningens genomförande.  

Resultatet blir åtta teoretiskt grundade krav att lägga till tolkningsramen och 
beakta när mera handfasta anvisningar för självbeskrivning, i form av process-
kartläggning, utvecklas empiriskt i kapitel 11. 

Att fånga, utveckla och sprida kunskap genom självbeskrivning 
Personlig kunskap kan vara både tyst (tacit) och formulerad (explicit) (Polanyi 
1966). Den tysta kunskapen är djupt rotad i handling, procedurer, rutiner, per-
sonliga drivkrafter (commitment), ideal, värderingar och känslor (Schön 1983). 
Tyst kunskap är svår att sätta ord på (externalisera) och därför måste lärande 
ofta ske genom observation, imitation och praktisk övning (socialisering). Det 
dilemma som diskuterades i avsnitt 3.2 om svårigheten att överföra kunskap 
utan umgänge under pågående arbete är därför tvåfaldigt: Kunskap som för det 
första är svår att formulera, måste för det andra kommuniceras på ett sådant 
sätt att den inte förkastas av mottagaren: kunskapen måste först externaliseras 
och accepteras för att sedan internaliseras. Nonaka (1994) framhåller att effektiv 
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utveckling av kollektivt medvetande69 kan kräva fyra typer av lärande: socialise-
ring, externalisering av tyst kunskap, internalisering av redan explicit kunskap 
samt nämnda kombination där internalisering måste föregås av externalisering 
(figur 26).  

Utveckling av tjänstekognitionen mot ett kollektivt medvetande kräver att kun-
skapsutvecklingen organiseras så att alla fyra nämnda typer kontinuerligt sam-
verkar (Nonaka 1994). Det rör sig om en iterativ process utan inbördes ord-
ning. En rationellt ordnad beskrivning skulle innebära att första steget för den-
na samverkan är den socialisering som alltid pågår närhelst en grupp interagerar. 
Det andra steget – externalisering av tyst kunskap (som uppkommit genom inter-
aktion under socialisering) kan ske genom en fokuserad dialog (Forslin & Fred-
holm 1996; Döös et al. 2001; Döös 2003; Bjerlöv & Docherty 2005), där delta-
garna får möjlighet att artikulera egna perspektiv. Det är då viktigt att särspråk, 
koncept, regler för handling samt mönster görs tydliga (Lind & Goldkuhl 1998). 
När den tysta kunskapen formuleras lär man inte bara av varandra, även den 
egna kunskapen medvetandegörs (Lind & Seigerroth 2000). Simultant med ex-
ternaliseringen sker också – i ett tredje steg – en viss internalisering och båda des-
sa fenomen stimuleras när kunskapen presenteras gemensamt i tal, skrift och 
genom modellering (Löwstedt et al. 1993; Nonaka 1994; Granath et al. 1996; 
Eden & Ackermann 1998a; van der Heijden & Eden 1998; Liberatore et al. 
2000; Lind & Seigerroth 2000).  

En förutsättning för kunskapsutvecklingen är att oklarheter lyfts fram och klar-
görs bland deltagarna (Lind & Goldkuhl 1998). Lärande uppkommer när delta-
                                                 
69 Nonaka (1994) strävar efter att underlätta ”the dynamic creation of appropiate organizational 
knowledge” genom en “continous dialog between tacit and explicit knowledge” (ibid., s.1). Tanken är 
att genom samtal utveckla ny kunskap och att sprida denna i organisationen (jfr ”kollektivt medve-
tande”, s 33).  

 
Figur 26: Fyra metoder för kunskapsutveckling, översatt från Nonaka (1994). 
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garna upptäcker att sådant de tagit för givet inte stämmer (Räftegård 1998). 
Diskussionen måste syfta till att finna konsensus om artefakters70 innebörd 
(Lind & Goldkuhl 1998), och enligt Räftegård (1998) är detta vad samtal per 
definition går ut på. Enligt Nonaka (1994, s 24) är interaktionen beroende av 
sådant ömsesidigt förtroende som bara kan uppstå genom att individerna tar sig 
den tid det tar att dela med sig av den ursprungliga källan till sin uppfattning. 
När kunskapen gjorts explicit, kan dialogen fortsätta med att det som nedteck-
nats – i ett fjärde steg – kombineras, jämförs och iterativt förfinas med hårda data 
och extern kunskap.  

Den vid självbeskrivning inledande utjämningen av skillnader i tjänstekognition 
är tidskrävande (Nonaka 1994; Lindahl 1996) och skälet är att tankar måste be-
gripas, accepteras, förändras, ge vika, återuppstå osv. i en interaktiv omvand-
lingsprocess som ska pågå så länge oklarheter och meningsskiljaktigheter kan 
skönjas. I den mån konsensus inte kan nås, måste gruppen slutligen ändå enas 
om vad som ska gälla (Räftegård 1998) och som sista utväg (till men för att göra 
kognitionen likartad) kan demokratiska metoder (majoritetsbeslut) möjligen 
komma till användning. Den så sammanställda kunskapen kommer med stor 
sannolikhet att utsättas för sådan praktisk prövning som fordras för mera full-
ständig internalisering (Weick 1979). Om den förnyade socialisering som pröv-
ningen (en återupprepning av det första steget) innebär, inte kan ske genom 
arbete sida vid sida (utan måste ske genom indirekt interaktion) torde det vara 
desto mera viktigt att så snart som möjligt återigen träffas för att dela med sig 
av gjorda erfarenheter. Ett nytt varv påbörjas i vad som kan liknas vid en her-
meneutisk spiral i fyra steg med växelverkan mellan handlingsteori och tillämp-
ning. Det ”dagens bästa vetande” som därigenom formuleras kan förväntas 
vara något mer än summan av den tysta och explicita kunskap som medarbe-
tarna var för sig levererat (Granath 1993; Adler et al. 1995; Granath et al. 1996; 
Lindahl 1996; Eden & Ackermann 1998a; Liberatore et al. 2000).  

Vad som ofta framhålls i samband med förändring, är vikten av att deltagarna 
binds till (engageras för) en önskvärd uppfattning, dvs. att ”commitment” upp-
står. Som nämnts verkar interaktionen vid självbeskrivning vara av stor betydel-
se för verkligt commitment. Weick (2001, s 14-16) bekräftar att ”multipel inter-
aktion” binder deltagarna eftersom de agerar av fri vilja (både när de själva för 
in något nytt och när de reagerar på andras inlägg). Allt agerande är dessutom 
synligt för alla, vilket innebär att det obestridligen sker med avsikt att väcka re-
aktion hos övriga deltagare. Då varje efterföljande och bekräftande handling 
                                                 
70 De socialt konstruerade objekt som representerar människans uppfattning om världen. 



238  DEL III: SOCIO-KOGNITIV KARTLÄGGNING 

innebär ett förlorat tillfälle att återkalla det som ursprungligen sades, blir stånd-
punkten efterhand alltmer oåterkallelig.  

När sedan gruppen valt ut viss mening, börjar jakten på argument som bekräf-
tar och rättfärdigar den mening som skapats. I den mån några orubbliga bevis 
inte pekar i motsatt riktning, kan argumenten sammanlänkas till en kedja av 
orsakssamband (kognitiv karta). Kedjan, med vilken de själva binder sig till en 
viss ståndpunkt, blir efterhand allt längre, starkare och bättre förankrad. Me-
ningsskapandet måste dock ske frivilligt, interaktivt och synligt, samt tillåtas att 
fortgå till dess att varje enskild konklusion kunnat inordnas som en del av ett 
större pussel (ibid.).  

Krav på självbeskrivningens genomförande 

För att säkerställa commitment måste den som ofrivilligt närvarar vid självbe-
skrivning kunna välja att inte delta aktivt (avstå från diskussion). En viktig po-
äng med självbeskrivning är att det ofta är svårt att vara passiv medan kollegor-
na definierar verkligheten. De med mera avvikande uppfattningar engageras för 
att försvara sitt eget tankesätt eller för att förstå andras. Övriga finner tillfreds-
ställelse i att bekräfta och precisera sin egen bild. Åtminstone om gruppen inte 
är för stor, så väljer de flesta att bli aktiva. Jag har aldrig upplevt annat än att 
självbeskrivning leder till febril interaktion, vilket torde innebära stor potential 
till effektivt meningsskapande och starkt commitment. Commitment utan i allt 
väsentligt konsensus skulle dock innebära låsta positioner, vilket vore kontra-
produktivt. Diskussionen i föregående avsnitt föranleder frågor om hur samta-
let vid självbeskrivning kan styras, för att självbeskrivningens kraft verkligen ska 
medföra önskad utveckling.  

Den dokumentation som upprättas synliggör deltagarnas tankestrukturer och 
variationen i tänkesätt kan inledningsvis föranleda många revisioner. Därför är 
det viktigt att commitment inte uppstår för tidigt, genom irreversibla handlingar 
som låser innehållet till en viss ståndpunkt. Utvecklingen torde gynnas av en 
experimentell social miljö, där hypoteser kan framföras utan risk för att ett se-
nare åsiktsbyte ska ge minskat anseende. För att förstå enskilda tänkesätt kan 
dessa behöva lyftas fram och förtydligas, men det finns också en risk i detta. För 
att skapa commitment bör individerna ges tillfälle att frivilligt, tydligt och synligt uttala sitt 
stöd för de tänkesätt som majoriteten kan acceptera. Om uttalandet inte sker helt frivil-
ligt kan det få direkt motsatt effekt och om det avser något som andra inte ac-
cepterar kan låsta positioner uppstå. 
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Såväl utveckling av ny kunskap som intraorganisatorisk kunskapsdiffusion, krä-
ver att den/de metoder som används fångar tyst kunskap. Eftersom direkta 
frågor om tyst kunskap av naturliga orsaker är svåra att formulera, måste meto-
den som används i sig självt vara utformad för att generera frågor om tyst kunskap 
(Dietz et al. 1998). Likartad kognition tar sig uttryck i (Ericson 1998) och stimu-
leras av (Räftegård 1998) god kommunikation och när motsägelser uppdagas 
utvecklas ny kunskap. Självbeskrivning kan dock ske på många sätt och meto-
den måste utformas för att, så effektivt som möjligt, både formulera och dokumen-
tera tyst kunskap (göra den explicit) och varaktigt internalisera explicit kunskap.  

Den explicita kunskap som ska internaliseras kan dels vara just nämnda, nyligen 
formulerade tysta kunskap. Nonaka (1994) menar att det också kan röra sig om 
redan fastställd design, exempelvis i form av externt formulerade (och svårim-
plementerade) styrdokument. Enligt antagande II underlättar likartad tjänste-
kognition strategisk styrning och cheferna i kapitel 9 verkar mena att externa 
krav kan beaktas ganska omgående. Ett krav på metoden bör vara att den ska 
utformas för att bidra till detta och, om möjligt, internalisera givna restriktioner. 

Räftegård (1998) är skeptisk till styrda samtal (exempelvis brainstorming) och 
att låta samtalet styras av samtalsledare på det sätt som är vanligt (nödvändigt) 
vid självbeskrivning och andra metodstyrda gruppsamtal (3.4). Farhågan är att 
vissa personer ska tystna, p.g.a. blyghet, hierarkier eller en icke-inbjudande 
stämning. För att människors varierande språkkompetens inte ska göra att vissa 
får företräde framför andra, är ett krav att situationen ska kännas informell, otvung-
en och vardaglig. Räftegård (ibid.) menar också att alla berörda bör ges möjlighet 
och uppmuntras att närvara. Nonaka (1994) bekräftar att det kollektiva medve-
tandet och den samlade kunskapsmassan stimuleras av att fler aktörer involve-
ras. Detta innebär att noviser ska närvara på samma villkor som experter. Me-
toden bör utformas så att alla så långt som möjligt kan delta, även om det inte kan ske 
samtidigt och på samma sätt. Närvaron kanske inte måste vara frivillig och en hand-
ledare kan förvisso fördela ordet, men för att bli bunden vid vad som sagts 
måste individen själv och frivilligt kunna välja om respons ska ges. 

Det otränade arbetslag som ska börja med kognitionsträning, har mycket att 
göra innan träningen börjar flyta. Spelplanen, språket och det kollektiva medve-
tandet måste byggas upp och hindren är många (Bjerlöv 1999; Quist 2003). För 
att deltagarna skall bindas vid resultatet får föremålet för självbeskrivning, och 
den tid som anslås, inte vara så snävt avgränsad att konklusionerna inte kan 
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inordnas som en del av ett större pussel. Alla deltagare måste ges nödvändig tid att 
förklara, förstå, förhandla, fastställa och anamma komplicerad kognitiv struktur.  

Även om träning vanligen är en positiv upplevelse, både under och efter ge-
nomfört pass, kan det vara svårt att ”ta sig för”. Att komma in i andra andning-
en och återkomma till den nivå som nåddes förra gången, kan ta en stund. Är 
passet för kort, kanske all tid åtgår till att rekapitulera den tankestruktur som 
konstruerades förra gången. Stor uthållighet kan krävas då nämnda inlärnings-
spiral kräver frekventa och inte alltför korta träningspass samt att det värde som 
förväntas uppkomma kan komma att dröja, vara svårt att konceptuellt förstå 
och dessutom vara svårt att mäta. Ett sista krav är att den metod som används ska 
göra kunskapsutvecklingen tydligt förnimbar så att tillvägagångssättet uppfattas som ratio-
nellt motiverat och meningsfullt. 

Med utgångspunkt i min genomgång kan sägas att självbeskrivning, så långt 
som möjligt, ska stimulera tjänstekognitionen genom att: 

1. generera frågor om tyst kunskap  

2. formulera och dokumentera tyst kunskap (göra den explicit) 

3. varaktigt internalisera explicit kunskap  

4. internalisera givna restriktioner 

5. kännas informell, otvungen och vardaglig 

6. utformas så att alla så långt som möjligt kan delta, även om det inte kan 
ske samtidigt och på samma sätt 

7. ge nödvändig tid att förklara, förstå, förhandla, fastställa och anamma 
komplicerad kognitiv struktur 

8. göra utvecklingen tydligt förnimbar så att tillvägagångssättet uppfattas 
som rationellt motiverat och meningsfullt. 

 

De krav på självbeskrivning som här extraherats lägger jag nu in i tolkningsra-
men för att ha dem med i bakgrunden vid fortsatt tolkning av forskningsfrå-
gorna IV-VII. 
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11 Processkartläggning för lokal organisering 

Litteraturgenomgången i föregående kapitel var inriktad på att utöka tolknings-
ramen med generella krav för självbeskrivning. För att uppnå mera handgriplig 
kunskap om hur just processkartläggning bör utföras, ska den därigenom full-
ständiga tolkningsramen (från kapitel 6 och 10) nu användas för fördjupad 
tolkning av empirin. Tolkningarna kopplas i största mån till skeendet på Af i 
Kneg (och de preliminära tolkningar som där gjordes), men som underlag an-
vänds också (som nämnts under avsnitt 5.2) ett stort antal andra fall.  

I enlighet med det socio-kognitiva perspektiv som tillämpas intresserar jag mig 
för den mening (det lärande) som skapas genom självbeskrivning i allmänhet 
och om processkartläggning i synnerhet. Mitt främsta intresse rör förändringar i 
tjänstekognition, men före, under och efter processkartläggning skapas också 
mening om övningen som sådan (metalärande). Bland kraven i föregående kapi-
tel finns bl.a. att tillvägagångssättet ska uppfattas som rationellt motiverat och 
meningsfullt samt att metoden ska kännas informell, otvungen och vardaglig. 
Då metalärandet bl.a. avgör om och hur metoden kommer att tillämpas, är ock-
så den mening som skapar sådana uppfattningar, kritisk för användningen. 

Tolkningen är uppdelad i tre avsnitt. Först diskuteras förekomsten av prospektiva 
uppfattningar, dvs. förutfattad mening om processkartläggning som sådan. Se-
dan diskuteras den intermediära mening om verksamheten och verktyget som 
skapas medan självbeskrivning pågår. (Den retrospektiva mening som konstrueras 
i efterhand används som utgångspunkt för delar av kapitel 12). I ett tredje av-
snitt finner jag anledning att varna för missriktat och alltför hängivet självbe-
skrivande. 

Avslutningsvis sorteras, de fortfarande preliminära tolkningarna, in under de 
normativa forskningsfrågor (IV-VII) där de hör hemma, dvs.: vad bör känne-
teckna den lokale chefens roll och förhållningssätt, vad kännetecknar god hand-
ledning vid processkartläggning, vad kan sägas specifikt om processkartlägg-
ningens förmåga att utveckla tjänstekognition samt hur uppnås goda resultat vid 
processkartläggning? Med undantag för tolkningen av forskningsfråga VI, om 
processkartläggningens förmåga att utveckla tjänstekognition, som här slutförs, 
fortsätter tolkningen av frågorna också i nästa kapitel. 

11.1 Självbeskrivningens prospektiva mening 
I detta avsnitt diskuteras konsekvenserna av att självbeskrivningens och det 
sociala produktionssystemets komplexa natur är svår att förstå: komplexiteten 
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både över- och underskattas. Underskattandet kan medföra kostsamma lärope-
rioder och överskattandet kan skapa motstånd. Vad som ofta underskattas är 
den mångfald som finns rörande olika tänke- och arbetssätt och de svårigheter 
det innebär att oberoende av tid, rum och ansvarsområden förstå produktions-
systemet som horisontella flöden. Chefernas förhållningssätt är kritiskt för 
framgångsrik självbeskrivning och det förhärskande funktionalistiska synsättet 
gör att de socio-kognitiva aspekterna av självbeskrivning ofta inte beaktas. Utan 
egen erfarenhet tycks cheferna svårligen kunna förstå och axla sin roll. De för-
handsuppfattningar som finns om självbeskrivning är avgörande för framgångs-
rik utveckling av tjänstekognition och en viktig fråga är hur dessa kan stärkas 
Vad som tolkas i detta avsnitt är forskningsfrågorna IV, V & VII, dvs.: vad bör 
känneteckna den lokale chefens roll och förhållningssätt, vad kännetecknar god 
handledning vid processkartläggning samt hur uppnås goda resultat vid pro-
cesskartläggning? 

Förrädiskt dold komplexitet 
På Af i Kneg uttryckte ”den erfarna” tidigt att det nog inte fanns så mycket mer 
att skriva om aktiviteten ”Inskrivning/Introduktion”. En god stund senare ut-
tryckte ”den medelålders” att ”tänk vad svårt det är ändå, att sätta på pränt, det 
här som man gör. Och i vilken ordning”. ”Känner ni att ni är klara?”, frågade 
då handledaren varpå den IT-intresserade svarade att ”nej, vi kan hålla på hur 
länge som helst”. 

De som inte tidigare deltagit i självbeskrivning verkar sällan ha en balanserad 
uppfattning om de utmaningar detta medför, svårigheterna underskattas. Det 
framstår inte som särskilt komplicerat att rita några ”boxar och pilar” som visar 
hur man arbetar. Det kan vara svårt att föreställa sig att det finns så mycket al-
ternativa tillvägagångssätt att diskutera i de dagliga rutinerna. När deltagarna 
steg för steg tar sig genom beskrivningen, uppstår ändå en mängd frågor att ta 
ställning till. ”Vad mycket vi egentligen gör”, är en vanlig kommentar och ofta 
uppstår en viss förlägenhet inför alla tvetydigheter. I efterhand har jag som 
handledare många gånger mött dem som lite ursäktande säger att ”detta måste 
vara det rörigaste du varit med om?” Lika artigt som ärligt kan jag då oftast sva-
ra att ”det är det absolut inte”.  

Självbeskrivning innebär ett uppvaknande för många, men kanske ganska natur-
ligt, verkar det som att den fulla insikten ofta kommer först efter ett par år – vi 
har den vanliga mognadsprocessen. Inom exempelvis AMV är det flera län som 
har måst ta omtag efter en lång tids inledande ”läroperiod”, svårigheterna un-
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derskattas. Ett skäl kan vara att människor vill framstå som rationella, såväl mot 
sig själva som mot andra, varför man ogärna tillstår att det arbete som dagligen 
utförs på den egna arbetsplatsen, inte tål en närmare granskning.  

Den komplicerade verkligheten ryms inte i en processkarta 
Trots misstanken om att handledaren har ett facit i bakfickan, och att gruppen 
därför inte har den frihet som påstås, förhåller sig deltagarna vid Af Kneg posi-
tivt avvaktande till idén om processkartläggning. En vanlig invändning bland 
dem som tidigare inte deltagit, är emellertid också det motsatta till den chimär 
av enkelhet som nyss diskuterats. Man menar att det är omöjligt att i en pro-
cesskarta beskriva hur arbetet utförs (jfr ”den åsiktsrikes” invändning, s 165). 
När jag exempelvis inför denna avhandling videofilmade beskrivandet av aktivi-
teten ”Fastställa tjänst” på en annan arbetsförmedling än Af Kneg, ägnades den 
första timman åt att diskutera huruvida en sådan beskrivning alls var möjlig eller 
ens lämplig. Handledaren hade svårt att bemöta deltagarnas uppfattning att 
samtalet med den sökande, utifrån dennes unika förutsättningar om behovet av 
förmedlingens tjänster, inte vare sig kan förutses eller bör styras. Inte desto 
mindre hade gruppen ett par timmar senare enats om ett antal saker som de alla 
tyckte bör ske i en viss ordning i ett väl utfört ”kartläggningssamtal”. Det rörde 
exempelvis hur samtalet bör förberedas och inledas, vilka frågor som alltid bör 
ställas, vilka alternativ som alltid bör beaktas och hur resultatet ska dokumente-
ras för att stödja senare användning av andra. För att värdera detta bör man 
betänka att ett felaktigt fastställande av tjänst kan leda till att förmedlingens re-
surser, och den sökandes tid, ägnas åt sådant som inte leder till arbete och att 
resultatet i värsta fall kan bli långtidsarbetslöshet. På min fråga, medgav de i 
efterhand att resultatet i dagsläget kunde variera lite väl mycket, beroende på 
vem som gjorde jobbet. Ofta är det först efteråt som de inblandade kan se att 
det, trots höga krav på flexibilitet, finns sådant som kan och som bör styras 
upp. På förhand är det vanligt att svårigheterna och möjligheterna felbedöms. 

Att tänka oberoende av tid, rum och ansvarsområden 
Trots att man inom AMV tillämpar ett relativt enkelt sätt att rita, kämpar delta-
garna med att förstå sådant som varför inga lappar kan sitta på den cirkel som 
symboliserar utflödet, dvs. resultatet71. Processkartläggning har, som snart ska 
diskuteras, väsentliga fördelar. Till fördelarna hör emellertid inte att det kan 
vara konceptuellt svårt att förstå konsekvenserna av att verksamheten ses som 
värdeskapande flöden genom aktiviteter. Den färdiga processkartan illustrerar 
                                                 
71 Lapparna motsvarar aktiviteter, dvs. sådant som görs inne i processen, medan utflödet är det 
samlade resultat som aktiviteterna ska leda till. 
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hur ett förädlingsobjekt (dvs. produkt, idé, kunskap, ärende etc.) steg för steg 
förädlas i olika aktiviteter mot ett färdigt resultat. De som inte är vana detta sätt 
att betrakta verksamheten hamnar lätt fel i tanken. I detta avseende är det van-
ligt att svårigheterna underskattas. 

Det är lätt begripligt att i en och samma lokal kan många olika aktiviteter (och 
olika processer) utföras samtidigt. Ändå stördes samtalet av att deltagarna på Af 
i Kneg blandade ihop den första aktiviteten i processen med den lokal för di-
rektservice där aktiviteten utförs (s 155, 178). Att exempelvis lappen kopiering 
därför hamnade under aktiviteten Inskrivning/Introduktion kan rimligen inte 
underlätta när deltagarna skapar mening. En annan vanlig tankelapsus är att låta 
lokalen begränsa processen. Deltagarna tenderar att tänka bort de delar av pro-
cessen som kanske utförs i den sökandes bostad, i ”cyberspace” eller på ett an-
nat kontor.  

Att flera aktiviteter kan avhandlas vid samma möte är också lätt att förstå, men i 
Kneg uppstod förvirring när aktiviteter i processen blandades ihop med den 
tidpunkt då de utfördes (s 162). De hade svårt att ta till sig att sådant som utförs 
vid samma tillfälle (mötestillfälle/dag) kan definieras som olika aktiviteter med 
en logisk inbördes ordning. Också det motsatta är vanligt: Att inte förstå att 
sådant som inte hinner slutföras vid ett tillfälle, ändå kan definieras som en och 
samma aktivitet.  

Deltagarna i Kneg blandade också gärna ihop aktiviteter i processen med den 
personal som utför arbetet. De tenderade att vilja kartlägga ärendets gång mel-
lan olika handläggare, snarare än de aktiviteter som utförs (s 163).  

Medan värdeskapandets logik av naturen är horisontellt orienterad, har den 
funktionella idétraditionen lärt aktörerna att tänka vertikalt. Den organisatoriska 
logiken i fråga om hur arbete utförs är dock inte avgränsad till vissa tillfällen, 
lokaler och ansvarsområden. Den som vill följa och räta ut värdeskapandets 
röda tråd genom organisationen, riskerar därför att stöta på patrull vid gränsen 
till andras funktionella territorium. Bristfällig vana och insikt om vad det inne-
bär att tänka oberoende av tid, rum och ansvarsområden är ett skäl till varför 
svårigheterna gärna underskattas. 

Självbeskrivningens socio-kognitiva natur 
Att självbeskrivning har sitt ursprung i den västerländska kvalitetsrörelsen, som 
i sin tur är starkt påverkad av en funktionalistisk idétradition (2.4) kan vara en 
annan anledning till varför självbeskrivning är svårt att förstå. De beskrivande 
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orden baseras därmed på rationella föreställningar om att exempelvis organisa-
torisk design och förverkligande bör ske sekventiellt och att idéer om design 
utan vidare kan överföras från en person till en annan (jfr kapitel 1). Många av 
de problem som diskuterats kan bero på att synsättet naturligtvis får konse-
kvenser för sådant som hur den självbeskrivande gruppen bemannas, hur 
mycket tid som anslås och hur arbetet styrs.  

Cheferna inom AMV har enligt min bedömning ofta saknat ett ändamålsenligt 
händelseschema (s 103) för denna form av förändringsarbete (jfr Ericson 1998, 
s 170). Det förhärskande rationella synsättet medför att den färdiga instruktio-
nen framstår som viktigare än det lärande som sker vid författandet. De uthålli-
ga förstår efterhand att det är samarbetet under kartläggningsarbetet som är 
poängen, och att det som från början framstod som en dokumentationsmetod, 
var något väsentligt mycket mer. Läroperioden åtgår ofta till att lära sig att se 
och uppskatta den socio-kognitiva komplexiteten i detta ledningsverktyg. För 
dem som når så långt är dilemmat att de ofta är kvar i ett socialt sammanhang 
där kommandomodellen fortfarande råder. Att med rationell retorik motivera 
en fortsatt satsning på personalens medverkan, kan då vara svårt.  

Jag kan konstatera att chefer med rationellt snarare än socio-kognitivt baserade 
synsätt på självbeskrivning ofta väljer att själva inte delta, de sätter snäva tids-
gränser, är återhållsamma med personalens medverkan och är så ivriga att efter-
fråga en färdig dokumentation att de frestas att kopiera andras texter. De har 
inte tagit till sig Karin Boyes ord om att ”nog finns det mål och mening i vår 
färd, men det är vägen som är mödan värd”. Inspirationen till denna avhandling 
har uppstått genom insikten att chefers prioritering av självbeskrivning bäst sker 
med förståelse för verktygets förmåga att bidra till mera gemensamma tänkesätt.  

Till handledarens uppgifter hör att hantera de (chefer och) deltagare som har 
svårt att stå ut med allt prat och som påpekar vikten av att komma vidare (mot 
en färdig processbeskrivning). Därför finns anledning att fundera över hur upp-
giften ska introduceras. Bör det verkligen ske med den rationella och traditio-
nella retoriken inom TQM och processorientering? Jag bedömer att det jag i 
denna avhandling definierat som självbeskrivning, måste motiveras med socio-
kognitiva orsakssamband. 

Destruktiva metadiskussioner 
Möjligen kan berättelsen från Af i Kneg bidra till att undanröja något av den 
försåtliga chimär som gör att självbeskrivning framstår som simpelt. Svårighe-
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terna förmedlas dock svårligen med ord, varför den som själv ger sig i kast med 
uppgiften måste räkna med diverse inledande bakslag.  

Mänskligt är att ha åsikter – också om sådant man inte känner till. Att förstå hur 
självbeskrivning fungerar och vad det bidrar med kan vara svårt och diskussio-
nen blir lätt osaklig. I Kneg var det tydligt att deltagarna lärde sig mycket om 
metoden genom att delta. De frågor som gärna uppkommer inför en första 
kartläggning torde vara lättare att diskutera i efterhand när uppfattningarna om 
vad det innebär är mindre disparata och mera sakliga. För att inte hamna i de-
struktiva metadiskussioner torde ett sätt vara att bara sätta igång för att ”se vad 
det blir”. Därigenom lär man sig inte bara nya saker om den egna verksamhe-
ten, utan också om själva metoden. Då uppstår ett lärande om lärandet, ett me-
talärande som ger en bättre utgångspunkt för samtal om verktygets användbar-
het.  

Inte bara utmaningarna blir tydliga för den som provar: också möjligheterna. 
Medarbetarnas engagemang inför möjligheterna, samt att självbeskrivning berör 
frågor om den egna identiteten, ger ofta sådan näring till arbetet att svårigheter-
na överskuggas. I kapitel 8 gjordes ett försök att förmedla komplexiteten, men 
för att begripas bör självbeskrivning upplevas och många tidsödande frågor och 
förhastade ställningstaganden skulle kunna undvikas om verktyget introduceras 
med färre ord och mer praktiskt arbete. Genom att först uppleva verktyget, dvs. 
genom att med kollegor kartlägga sådana (lednings-) processer man själv är 
verksam i, torde besluten rörande självbeskrivning kunna bli bättre. Genom 
detta skulle övriga organisationen dessutom inte behöva tvivla på att kartlägg-
ning är en av ledningen prioriterad uppgift. 

De spontana förändringar som blir resultatet av självbeskrivning må vara lätta 
att förverkliga, men som tidigare nämnts, måste införandet av självbeskrivning 
ofta ske som traditionell implementering top-down. Självbeskrivning är svårt 
(Spector & Beer 1994; Jackson 1995; Bjerlöv 1999; Quist 2003) och kräver 
högsta ledningens beslutsamhet och engagemang (Kravchuck & Leighton 1993; 
Taylor 1996; Angeli et al. 1998; Motwani 2001; Thiagaragan et al. 2001). För att 
göra rätt prioriteringar, för att leda och fördela arbetet och för att tillgodogöra 
sig nyttan med den arena för utvecklingsarbete som skapas, måste berörda che-
fer förfoga över ett för självbeskrivning ändamålsenligt händelseschema. Därför 
kan ett självbeskrivningsprojekt ha mycket att vinna på att inledas med chefer-
nas kartläggning av ledningsprocesser.  
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Processkartläggning som en metaprocess 
Som tidigare diskuterats har Eden & Ackermann (1998a, s 63-78) visat att kog-
nitiv modellering är lämpligt för att utforma strategi och för att samordna che-
fers arbete med förändring. Vid införandet av självbeskrivning (som ju måste 
ske top-down med olikartad kognition, s 50) torde det vara viktigt med gemen-
samma tänkesätt bland cheferna. Särkilt gäller detta inom så komplexa verk-
samheter som AMV där det finns ett stort antal potentiella flöden att kartlägga 
och ett stort antal organisatoriska enheter. Fleråriga läroperioder med många 
omtag kan då bli mycket kostsamma och i sådana sammanhang har de svar som 
inte givits på förhand, en tendens att fastna i maskineriet.  

Modellering av själva införandet av självbeskrivning (så som det är tänkt att ske) 
kan vara ett sätt att identifiera och besvara de frågor som oundvikligen kommer 
att komma och vars omedelbara bemötande är avgörande för medarbetarnas 
tillförsikt, exempel: Hur skall vi få tid med detta, hur skall materialet publiceras, 
hur skall dokumenten se ut, vad är kravet på en färdig processbeskrivning, vilka 
beslut får processteamet egentligen ta, hur förhåller sig processerna till målstyr-
ningen och vilka krav på verksamheten måste tillgodoses? Utan likartad kogni-
tion torde det vara osannolikt att alla inblandade chefer på alla nivåer ger någor-
lunda samma, någorlunda lämpliga och någorlunda entydiga svar.  

Den lämpligaste metoden för förberedelse torde i detta fall, enligt min bedöm-
ning, inte vara någon av de tidigare refererade PSM-metoderna (3.4). Den ofta 
varierande kunskapen om självbeskrivning utvecklas och utjämnas sannolikt 
bättre genom att det tänkta införandet kartläggs som en process: då lär sig che-
ferna (och de andra nyckelpersoner som kanske inbjuds) mera om det verktyg 
som ska användas. I avsnitt 7.7 redogjordes för hur deltagarna i den utbildning 
för ”processhandledare” som erbjöds av AMS, gavs i uppgift att kartlägga den 
uppgift de utbildats för: att ”stödja införandet av ett processorienterat arbetssätt 
på en arbetsplats”. Därigenom fick deltagarna tillfälle att själva formulera och 
pröva rimligheten i den logik som lärts ut. Många frågor, som med all säkerhet 
skulle ha uppkommit senare, kunde därigenom besvaras. Processbeskrivningen 
(som återfinns som bilaga c) kan ha kommit att fungera som ett stöd för min-
net. Övningens viktigaste resultat torde ändå ha varit att logiken klarnade och 
att sannolikheten ökade för varaktig internalisering av det som förmedlats. Där-
till kommer att processkartläggningen ute på kontoren, förmodligen blev mera 
enhetligt utförd och att eventuell länsövergripande kommunikation i dessa frå-
gor kan ha underlättats.  
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Sammanfattningsvis måste alla medel vidtas för att öka förståelsen för självbe-
skrivningens svårigheter och möjligheter bland projektets nyckelpersoner. 
Mycket talar för att sådan insikt måste erhållas genom egen praktisk erfarenhet, 
snarare än bara genom utbildning. Generellt gäller därför att uppstarten bör 
präglas av få chefsbeslut och av samma slags experimentella förhållningssätt 
som bör utmärka självbeskrivningen som sådan. Den försvårande komplexitet 
som här diskuterats, förstås också av nästa avsnitt om självbeskrivningens prak-
tiska genomförande.  

11.2 Självbeskrivningens intermediära mening 
Efter att i föregående avsnitt ha ägnat oss åt betydelsen av rätt tänkesätt när 
självbeskrivning introduceras, är fokus i detta avsnitt den mening om verksam-
heten och verktyget som skapas intermediärt, dvs. medan självbeskrivning på-
går. Fokus är det praktiska genomförandet och diskussionen behandlar tretton 
aspekter på utveckling av tjänstekognition genom självbeskrivning. Inom paren-
tes anges berörd forskningsfråga och sida: 

• Handledaren (V, 249) 
Valet av handledare och de utmaningar en sådan ställs inför.  

• Språkets utveckling (V & VI, 253) 
Mekanismerna bakom, och hur handledaren kan stimulera, språkets utveckling. 

• Att fastställa nuläget eller att i nuläget vara överens? (VII, 255) 
Det ohållbara i Demings (1993) rekommendation att kartlägga nuläget före föränd-
ring. 

• Om föremålet för kartläggning (IV, 257) 
Det ogörliga i, och olämpliga med, att i förväg specificera och beskriva vad som 
ska kartläggas. 

• Vad är vad i fråga om vad och hur? (VI, 259) 
Betydelsen av, och tillvägagångssätt för, att fokusera huret vid självbeskrivning 
samt processkartläggningens inbyggda förmåga att omvandla vad till hur, dvs. att 
identifiera tyst kunskap. 

• Processkartläggningens fokus på flöden (VI, 263) 
Hur processkartläggningens inbyggda logik skapar en sammanhängande helhet 
där delarna passar samman och hur den känsla av rimlighet som då uppstår bidrar 
till förändring.  

• Förädlingsobjekt (VII, 264) 
Varför och hur förädlingsobjektet (den symbol som visar aktivitetens resultat) bör 
användas för att precisera den kollektiva meningen om aktivitetens syfte. 
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• Att bibehålla mentalt fokus (V, 265) 
Varför och hur alla deltagare ska kunna se den språkliga eller grafiska symbol som 
för tillfället är aktuell och som allt tänkande och alla samtal ska handla om. 

• Detaljeringsgrad (VII, 266) 
Hur detaljerade processkartorna och textbeskrivningarna ska vara avgörs av när 
värdekedjans logik förstås så lika inom gruppen att produktionsresultaten hamnar 
på en jämn och önskad nivå, men här finns ett mätproblem. 

• Helheten först (VII, 268) 
För att säkerställa kompatibiliteten mellan kognitiva kartor, och därmed tillgodose 
rimlighetskriteriet för varaktig kognition, är det viktigt att detaljering (av aktiviteter 
och delprocesser) alltid sker med utgångspunkt från, och med tydliga kopplingar 
till, en övergripande (process-)modell. 

• Beskrivningens tydlighet och verktyg därtill (VII, 270) 
Den kognitiva struktur som uppkommer ska vara lätt att dokumentera och lätt att 
förstå. Stora krav måste därför ställas på en överskådlig och okomplicerad fram-
ställning, samt på enkelheten i de verktyg som används. 

• Mötenas tid, takt och innehåll (VII, 272) 
Optimal tidsanvändning vid självbeskrivning. 

• Förvaltning och ytterligare utveckling av tjänstekognition (VII, 273) 
Underhållet i fråga om självbeskrivning innebär att använda investeringen till det 
den är till för, dvs. för att stödja det samtal som ändå alltid förs om verksamhetens 
utveckling. 

Vid kapitlets slut fördelas tolkningarna från respektive delavsnitt på de tre 
forskningsfrågor som avsnittet fokuserar: Vad kännetecknar god handledning 
vid processkartläggning (V), vad kan sägas specifikt om processkartläggningens 
förmåga att utveckla tjänstekognition och att göra den mera samstämd (VI, 
tolkningen slutförs) samt hur uppnås goda resultat vid processkartläggning 
(VII). Vi börjar nu med valet av handledare och de utmaningar en sådan möter. 

Handledaren  
Trots, eller kanske tack vare, alla åsikter och meningsmotsättningar som därige-
nom uppkommer, vill jag hävda att självbeskrivning är bland det mest riskfria 
en handledare kan ge sig i kast med. Inte ens från min egen tid som nybörjare 
kan jag påminna mig en dag utan högt engagemang från deltagarna (jfr Bryson 
& Anderson 2000, s 145). Trots alla störningar var detta också vad som hände 
på Af i Kneg. Bara under de två dagar vi följer arbetet är det alldeles tydligt hur 
det inledande trevandet med självklarheter efterhand avtar till förmån för mera 
precisa diskussioner. Också deltagarna känner detta och förstår att övningen 
bidragit med en välbehövlig genomgång av verksamheten. Den stora mängden 
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svårsorterade lappar gör sitt till och uppfattningen förstärks när gruppen först 
ombeds att (utan handledning) försöka att sortera. Insikten att kollegorna har 
en avvikande uppfattning om verkligheten, och känslan av att ordningen efter-
hand återställs, gör självbeskrivning meningsfull.  

Handledaren på Af i Kneg har gjort sitt bästa för att ta del av vad som förmed-
lades i den utbildning (avsnitt 7.6-7.7) som hon dock själv inte deltagit i. Hon 
saknade ett eget väl invant händelseschema72 för processkartläggning, varför en 
stor del av hennes tankekraft åtgår till annat än att försöka förstå deltagarnas 
kognitiva kartor. Exempelvis visar sig detta genom att hon av och till inte upp-
fattar vad deltagarna säger. Därför kan hon inte fullt ut hjälpa dem att skilja 
faktiska skillnader i arbetsflödet från vad som bara är olika ord för samma sak. 

Hon har så fullt upp med att leda övningen att hon missar att påpeka inkonse-
kvenser i resonemanget, ex:  

• att begreppet ”Söka arbete” förekommer dubbelt 
• att de tio friställda som arbetsgivaren anmäler också måste komma till 

förmedlingen för inskrivning och därför borde kunna hanteras i samma 
arbetsflöde som övriga sökande 

• att ifrågasätta lappar som uppenbart inte ingår i aktiviteten (ex kopie-
ring). 

Inte heller hinner hon alltid tillvarata, formulera och rita in det deltagarna 
kommer fram till (ex aktiviteten självinskrivning som aldrig ritas in). Kanske 
mest allvarligt för att uppnå gemensamma tänkesätt är att hon inte förmår att 
bevaka, befästa och upprätthålla det gruppen redan kommit överens om: 

• Hon vill vara alla till lags och ifrågasätter inte alltid motstridiga påståen-
den 

• Hon skapar förvirring genom att placera lappar i strid med vad som tidi-
gare sagts 

• När någon ”faller tillbaka” i gamla tänkesätt repeterar hon inte alltid tidi-
gare konsensus 

• Inte heller ifrågasätter hon de anekdotiska undantag som ibland anförs 
som motargument (ex. hur ofta händer det att sökanden får jobb under 
pågående inskrivning? s 165). 

                                                 
72 Begreppet händelseschema diskuteras på sidan 103. 
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Första dagen i Kneg var det snubblande nära att övningen i efterhand skulle 
komma att betraktas som ”ytterligare en tidsödande dag med meningslösa öv-
ningar på initiativ av ledningen”. Bristande erfarenhet av att leda processkart-
läggning (samt det illa dolda syftet att införa AMS metoder) minskade möjlighe-
terna till verklig konsensus. För att ändå framstå som lyhörd, låter sig handleda-
ren ofta styras alltför mycket av deltagarna. Resultatet blir att den ”gemensam-
ma” karta som ritas har uppenbara logiska brister, vilket bekräftar skeptikers 
invändning att verklighetens komplexitet inte låter sig beskrivas i en ”fyrkantig” 
modell (vilket de egentligen har rätt i, men det är inte poängen här73). Den me-
ning som skapas om processkartläggning (metalärandet) kan då bli att det inte 
är användbart för att skapa ordning i en kaotisk verklighet (jfr ”den åsiktsrikes” 
invändning s 165). När deltagarna selekterar sina intryck, är det mycket som 
talar för att berättelsen om processkartläggnings användbarhet hamnar bland de 
avfärdade myterna. Om deltagarna i Kneg själva fått bestämma, skulle det kan-
ske inte ha blivit någon fortsättning efter den första dagen.  

I rollen som självutnämnd handledare (under skrivarbetet dag två) tvingar den 
IT-intresserade inte kollegorna att ta ställning när olika tillvägagångssätt uppda-
gas. För att driva arbetet framåt tillåts investerad diskussionstid att gå till spillo. 
Han avbryter ett långt gånget samtal med konstaterandet att ”vilka som bokas 
in på Basinfo eller inte är oklart”. Resultatet blir urvattnat och tvetydigt: ”Hur 
man kallar skiljer sig åt på två sätt: Antingen får man en daganteckning eller en 
kallelse” (s 186). Medan den IT-intresserade skriver fortsätter samtalet och del-
tagarna kommer fram till saker som borde dokumenteras. Den IT-intresserade 
hinner dock inte alltid uppfatta och formulera den enighet som uppstår (s 185) 
och t.o.m. nekar att formulera sådant som han tycker är utanför det aktuella 
ämnet (s 179). 

Att handleda självbeskrivning kräver inte bara att rita och skriva det deltagarna 
kommer fram till. Den största utmaningen torde vara att hantera allt praktiskt 
samtidigt som uppmärksamheten måste vara helt inriktad på att försöka förstå 
deltagarnas alla alternativa verkligheter samt att analysera och formule-
ra/illustrera de egentliga skillnaderna dem emellan. Efterhand går sorterandet 
och ritandet alltmer på rutin och man lär sig ett fungerande förhållningssätt. 
Skräcken inför den överväldigande mängden lappar minskar och förmågan ökar 
för sådant som att känna igen anekdotiska undantag (s 165) och andra typer av 
argument. Den tankekapacitet som då frigörs kan vara oumbärlig för att över-

                                                 
73 Dokumentet är bara ett verktyg för social konstruktion, en skiss över det väsentligt mera komplexa 
kollektiva medvetande som utvecklas. 
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huvudtaget förmå att beakta deltagarnas alla alternativa verkligheter samt att 
analysera och formulera/illustrera de egentliga skillnaderna dem emellan. 
Många av de misstag som görs av handledaren i Kneg kan förklaras av att sådan 
handledning är mycket ansträngande för den ovane. En ideal handledare bör ha 
stor förmåga att simultant analysera deltagarnas olika tänkesätt, stor förmåga att 
formulera och förklara tänkesättens skillnader och likheter samt så god rutin att 
dessa förmågor inte blockeras av handledningens praktiska bestyr.  

För att tjänstekognitionen ska påverkas måste de tankestrukturer som diskute-
ras klara rimlighetskriteriet vid meningsskapande. Av detta följer att framställ-
ningen måste inriktas på att få det logiska, tankeriktiga och rationella i arbetssät-
tet att framträda så väl att utrymme inte ges för tolkningar som kan påverka 
verksamhetens resultat. Detta bäddar för att det som ritas och nedtecknas också 
kommer att prägla verksamheten.  

Ett exempel är lappen ”kopiering” som förnuftsvidrigt hamnade under ”In-
skrivning/Introduktion” – den leder lyckligtvis inte till att handläggarna börjar 
kopiera. Problemet begränsades av att det redan vid nästa tillfälle, när gruppen 
träffades för att beskriva aktiviteterna i ord, inte var någon som ens noterade 
lappen. För varje gång övningen upprepas blir logiken allt mera rimlig. Rimligen 
uppnås djupgående konsensus dock fortare med en utvecklad förmåga hos 
handledaren att uppfatta, förstå och analysera de tankestrukturer som diskute-
ras. 

I berättelsen från Af Kneg har ”den IT-intresserade” en central roll i gruppen, 
och detta trots sin begränsade erfarenhet av den aktivitet som diskuteras. Detta 
är i linje med vad som konstaterades i föregående kapitel om att den åsyftade 
kunskapsutjämningen kräver att noviser deltar på samma villkor som experter. 
Den IT-intresserade lär sig av de andra, men har också något väsentligt att till-
föra. Eftersom han parallellt med skrivandet arbetar med att mentalt skapa en 
egen beskrivning för den aktivitet som diskuteras, måste en stor del av övriga 
deltagares uttalanden prövas med avseende på dess potentiella mening. Den IT-
intresserades främsta bidrag till de andras meningsskapande är de många frågor 
och ifrågasättanden han måste göra för att skapa egen mening. Likt det oskulds-
fulla barnet i sagan som ser att ”kejsaren är naken!”, märker han därför när lo-
giken brister. Hans insats som självutnämnd handledare har tidigare kritiserats, 
men som klarsynt novis gör han nytta.  

Från de första åren med processkartläggning i offentlig sektor kan jag fortfa-
rande minnas hur det var att bli ifrågasatt med anledning av att de ord jag an-
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vände röjde min bakgrund inom näringslivet. På den tiden kunde användandet 
av begrepp som ”kund”, röja att jag inte var insocialiserad i gruppen ”statlig 
förvaltning”. Jag saknade kognitiva kartor för hur personer här såg på sig själva 
och sin verksamhet. Jag behärskade inte heller särspråket och hade ibland svårt 
att tolka vad som sades. Rimligen tog uppdragen längre tid när jag inte omedel-
bart kunde göra en fungerande tolkning av vad deltagarna menade. Kanske 
hade jag därigenom ändå fördelen av att kunna göra väsentliga ifrågasättanden? 
Efter många år av kartläggning på landets olika arbetsförmedlingar kanske jag 
delvis har tappat förmågan att identifiera brister i de resonemang som förs, jag 
har helt enkelt tagit till mig en del av deras sätt att tänka. Arbetet går rimligen 
snabbare när jag numera genast tror mig veta vad som menas. Möjligen har er-
farenheten också lärt mig att alltid kontrollera innebörden, att alltid efterfråga 
vad just denna individ menar med det begrepp som används. Risken är ändå att 
jag blivit så hemmablind att jag ibland missar väsentliga skillnader i deltagarnas 
implicita tänkesätt. 

Vid tilldelningen av handledningsuppdrag är det naturligt att prioritera den med 
erfarenhet av den verksamhet som ska kartläggas. Otvivelaktigt går kartlägg-
ningen därigenom fortare och handledarens auktoritet blir mindre lätt ifrågasatt. 
Vad gäller skapandet av likartad och utvecklande mening torde det dock vara till 
väsentlig nackdel. Eftersom det sannolikt är bättre att vara ”bortaseende” än 
hemmablind, finns det goda skäl att undvika handledning av det egna arbetsla-
gets verksamhet. En handledare med förmåga att identifiera och illustrera delta-
garnas tankebanor behöver heller aldrig rädas sin uppgift: om det visar sig att 
deltagarnas tankebanor inte hänger ihop, så faller skuggan över dem. Att accep-
teras som handledare kan också vara lättare för den som kommer utifrån. Jag 
finner emellertid att båda aspekterna bör beaktas och att risken för handleda-
rens hemmablindhet bör avvägas mot den fördel det innebär att åtminstone ha 
grundläggande kunskap om det som ska beskrivas. En lösning kan exempelvis 
vara att handleda korsvis mellan liknande organisatoriska enheter. En positiv 
bieffekt av korsvis handledning kan bli de kunskaper om alternativa arbetssätt 
som därigenom sprids enheterna emellan (jfr interkonstellativ kunskapsdiffus-
sion, s 292). 

Språkets utveckling 

Också bortsett från den förvirring som orsakas av handledarens tillkortakom-
manden, framstår övningen på Af i Kneg inledningsvis som mycket förvirrad. 
Att hela femton minuters samtal åtgår för att komma fram till att de sökande 
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söker arbete på Arbetsförmedlingen och att syftet med detta är att få arbete kan 
förvåna. En anledning till tidsåtgången kan vara det lärande om själva metoden 
som tidigare diskuterats: Deltagarna känner inte till processkartläggningens lo-
gik och får därför svårt att enas ens om det mest basala. Deras kognitiva kartor 
kanske inte innefattar att betrakta verksamheten som ett flöde.  

Ofta upplever deltagare vid processkartläggning också att mycket tid åtgår för 
att finna ett gemensamt språk. Alldeles uppenbart åtgår mycket tid till att prata 
förbi varandra. Deltagarna använder olika ord för samma sak eller samma ord 
för olika saker. I likhet med prat i allmänhet (se Sandberg 1999, s 52) är det 
samtal som sker vid självbeskrivning till stor del ägnat att anpassa den subjekti-
va uppfattningen om verkligheten till dess ”objektiva” dito. En grundläggande 
förutsättning för detta är ett gemensamt språk (ibid.). I likhet med vad som 
sagts om andra metodstyrda gruppsamtal (s 68) är det tydligt hur språket ut-
vecklas. Inom Arbetsförmedlingen har jag exempelvis ett otal gånger upplevt 
hur ordet kartläggningssamtal uppfattas olika av olika personer. Det används 
för att beskriva den aktivitet som på Af i Kneg kallades ”Fastställa 
tjänst/upprätta handlingsplan” och som syftade till att förstå den sökandes för-
utsättningar för att fastslå vilka av förmedlingens tjänster som ska erbjudas. 
Många handläggare menar dock att de kartlägger den sökande redan i samband 
med inskrivningen, dvs. när den sökandes meriter m.m. registreras. Termen 
används dessutom inom tjänsten ”Klargör dina arbetsförutsättningar” för att 
kartlägga vilka hinder som finns för den sökande att utföra arbete. Förvirringen 
förstärks av att de tre aktiviteterna har mycket gemensamt i det att handledaren 
frågar den sökande om dennes bakgrund för att få en bild av dennes förutsätt-
ningar på arbetsmarknaden. När aktiviteterna kartlagts blir det ofta uppenbart 
att den sökande, vars arbetsförutsättningar behöver utredas, upprepade gånger 
ombeds att svara på samma frågor. Det kan ta ett tag för gruppen att reda ut de 
reella skillnaderna mellan de tre typerna av kartläggningssamtal och vilka likhe-
ter som är rationellt motiverade. Ett sådant samtal kräver att språket utvecklas 
så att de tre aktiviteterna kan särskiljas från varandra.  

Språket utvecklas spontant genom dess användning och sannolikt sker det extra 
effektivt när, som ofta sker vid självbeskrivning, en och samma fråga diskuteras 
länge och ingående. Självbeskrivning innefattar att beskriva hur arbetet utförs, 
men det måste också vara möjligt att prata om de aktiviteter som identifieras (jfr 
typifiering, s 99). En fördel med processkartläggning är att, eftersom symboler-
na annars skulle sakna mening, är det oundvikligt att namnge de aktiviteter som 
diskuteras. Utan medvetenhet om problemet, är det emellertid stor risk att olika 
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aktiviteter ges samma namn eller att olika namn gör att samma aktivitet uppre-
pas. I Kneg kunde vi se hur begreppet ”Söka arbete” orsakade viss förvirring 
genom att användas dubbelt (s 149).  

Den språkliga utvecklingen är en väsentlig del av den mera likartade kognition 
som förväntas. En vaken handledare kan i hög grad bidra till att undvika tvety-
dig mening om symbolernas innebörd. Självbeskrivning innebär bl.a. att miss-
tänkt tvetydiga begrepp aktivt lyfts fram och ifrågasätts, exempel: ”det där som 
vi gör när vi bestämmer vilka tjänster den sökande ska ta del av, ska det heta 
Kartläggning, Upprätta handlingsplan eller Fastställa tjänst?” Ofta upplever 
självbeskrivande grupper språkutvecklingen så tydligt att de på eget initiativ 
upprättar en ordlista där sådana definitioner noteras. 

Att fastställa nuläget eller att i nuläget vara överens? 
Efterhand förstår deltagarna på Af i Kneg att det finns något förnuftigt med 
själva idén om att gemensamt, steg för steg, diskutera hur arbetet bäst utförs – 
för det är väl det de gör, snarare än att beskriva hur arbetet faktiskt utförs idag? 
Handledaren hade inget klart svar på denna fråga. Som tidigare nämnts utbilda-
des handledarna att, i enlighet med Deming (1993), kartlägga nuläget före för-
ändring. En komplikation är att nuläget ser ut på flera sätt: ”antingen får man 
en daganteckning eller en kallelse” och ”vilka som bokas in på basinfo eller inte 
är oklart.” (s 185). Gruppen i Kneg försöker inte enas om något annat, vilket de 
enligt Deming (ibid.) inte heller ska göra i detta inledande skede.  

Problemet med Demings (ibid.) rekommendation är att det sällan finns bara ett 
nuläge. På en arbetsplats med tjugo medarbetare kan det finnas tjugo nulägen 
(eller fler eftersom man ofta kan använda olika tillvägagångssätt beroende på 
vad man känner för). Vad gruppen i Kneg delvis gör, är att samtidigt beskriva 
flera nulägen, dvs. de dokumenterar alla förekommande variationer. Kanske 
tänker de sig att någon (utomstående?) senare ska utsätta de olika tillvägagångs-
sätten för en prövning. Om självbeskrivning innebär att personalen själva ska 
finna det bästa arbetssättet, är det emellertid de själva som måste ta ställning. 
Det effektivaste torde då vara att ha detta som mål med en gång. På Af i Kneg 
hade mycket tid investerats i resonemang som avbröts när skiljaktigheterna do-
kumenterats. Den förståelse som byggts upp om kollegornas sätt att tänka hade 
inte hunnit utsättas för retentionsfasens prövning och omprövning och har där-
för lätt att falla i glömska. Om otydligheterna senare skall elimineras, finns bara 
bleknade minnesbilder att tillgå. Efter kort tid är det mesta glömt.  
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Jag kan föreställa mig att det i det fysiska produktionsflödet inom industrin (där 
Deming ibid. gjorde sina iakttagelser) kan vara lättare att fastställa ett enda nu-
läge. I en industriell kontext begränsas utrymmet för variation av produktions-
miljöns fysiska struktur och flöden, men inom tjänsteverksamhet är utrymmet 
för variation större. Sätten att tänka (och därmed att utföra arbetet) har inga 
begränsningar i rummet. Vad som binder samman en immateriell verksamhet är 
de delar av aktörernas tankestrukturer som är förenliga med varandra och som 
är ömsesidigt beroende. För de delar av en verksamhet som inte kan styras av 
en fysisk produktionsstruktur, dvs. för den del verksamheten som styrs av 
mänskligt tänkande, kan självbeskrivning användas för att bygga en robust kog-
nitiv struktur. Snarare än att, som Deming (ibid.) rekommenderar, identifiera 
nuläget handlar det om att beskriva vad gruppen menar borde vara det sätt på 
vilket man arbetar (”typfallen” enligt Norling 1993, s 95, 241). Därigenom upp-
står nya och mera gemensamma tankestrukturer som när de internaliserats 
oundvikligen medför att verksamheten förändras. Den självbeskrivande grup-
pen skall därför ha som första mål att etablera ett ändamålsenligt, lätt förverkligat 
och gemensamt arbetssätt. Då kan arbetslaget någorlunda snart nå en situation 
där medarbetarnas tjänstekognition synkroniserats för framtida handling – vil-
ket torde vara det svåra och mest väsentliga i fråga om immateriell produktion.  

Jag konstaterar att utvecklingen mot ett gemensamt tänkesätt bromsas för det 
arbetslag som tar fasta på Demings (1993) rekommendation om att först be-
skriva nuläget. Det torde vara meningslöst att söka efter (det enda) nuläget när 
ett gemensamt sådant saknas. Istället för att fastställa nuläget bör diskussionen 
inriktas på att nå fram till en situation där gruppen är överens. Det arbetssätt 
som beskrivs måste innebära en utökad samordning/samsyn vad gäller tanke 
och beteende:  

• Poängen med självbeskrivning är att tänkesätten och därmed verksamhe-
ten ofrånkomligen förändras (avsnitt 1.5). 

• Engagemanget kräver att ny mening skapas 
o Konkreta förbättringar är vad som motiverar tidsåtgången 
o Ofta är det verksamhet med stort förbättringsbehov som blir 

föremål för självbeskrivning och deltagarna har idéer om hur 
det borde vara. Att då utreda det befintliga känns menings-
löst. 

o Deltagarna föredrar att beskriva ett önskat läge framför att 
”asfaltera gamla kostigar”. 
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Om föremålet för kartläggning 
Jag har tidigare rättfärdigat den inledande tidsåtgången för att namnge proces-
sen samt dess inflöde och utflöde med att gruppen under denna tid lär sig om 
processkartläggning som metod. Därmed inte sagt att så mycket mindre tid 
kommer att åtgå när gruppen kartlägger nästa process. Innan kartläggningen 
kommer igång på allvar kan mycket tid åtgå bara för att synkronisera medve-
tandet på samma ämne. Som tidigare också diskuterats kan ord betyda olika 
saker för olika människor och i olika sammanhang och innehållet i en process 
är sällan självklart bara genom dess rubrik.  

Som exempel kan jag nämna det tillfälle då jag gavs uppdraget att handleda kart-
läggningen av ”Personalprocessen” och ”Samordningsprocessen” i ett statligt 
verk. Processerna hade identifierats från högsta chefsnivå. Speciellt för ”Perso-
nalprocessen” var det lätt att på förhand inse att benämningen var en produkt 
av ett traditionellt funktionstänkande. Beställaren hade uppenbart inte insett att 
processer är horisontellt orienterade flöden som inte beaktar funktionella grän-
ser. Det fanns naturligtvis flera processer som behandlade personalfrågor och 
flera av dessa involverade bara delvis eller inte alls personalavdelningens perso-
nal. Personalprocessen var dock en ofrånkomlig realitet i den meningen att den 
identifierats på chefsnivå och att det dessutom hade gjorts en upphandling för 
att få den kartlagd. Vad gäller ”Samordningsprocessen” så var det svårare att ha 
en bestämd uppfattning på förhand. Så småningom visade det sig att samord-
ningsproblemen var en fråga om bristande samordning mellan olika avdelning-
ar. Problemet fanns alltså inte i en särskild samordningsprocess och lösningen 
blev att, gemensamt mellan avdelningarna, kartlägga avdelningsöverskridande 
arbetsflöden.  

Den med insikt i processkartläggning undviker att i förväg namnge processen 
och att ange dess ramar. Skälet är att processkartläggning inte så mycket handlar 
om att kartlägga verksamheten som att kartlägga hur medarbetarna tänker om 
verksamheten. I immateriell verksamhet finns ingen given verklighet. Det är då 
svårt att veta hur de tankestrukturer ser ut som ännu inte kartlagts. Problemet 
blir inte mindre av att tänkesätten och verksamheten förändras när dessa kart-
läggs. Att i förväg ange ramarna för processen utan kartläggning skulle vara som 
att bädda en prokrustessäng74: det som inte ryms måste huggas av, och det som 

                                                 
74 Uttrycket prokrustessäng innebär brutal omformning enligt maktens önskemål. Enligt grekisk myto-
logi var Prokrustes en torterare som stympade och förvred sina offer med hjälp av en säng. Om de 
var för långa för sängen högg han av deras ben, och om de var för korta sträckte han ut dem. 
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blir kvar på insidan blir lemlästat. Hållbar mening kan, vad jag förstår, inte ska-
pas om processer på annat sätt än genom självbeskrivning. 

Vad personalen på Af i Kneg så småningom enades om (att processen börjar 
med att den sökande anmäler sig på Af, att processen skulle heta ”Söka arbete” 
och att resultatet ska bli att den sökande har fått arbete) är inte heller så själv-
klart som det låter. Vad som många gånger används som argument för en of-
fentlig arbetsförmedling är att många arbetslösa saknar förutsättningar för arbe-
te och måste rustas för att få ett arbete. Eftersom dessa individer inte alltid an-
mäler sig frivilligt, kanske Af delvis ägnar, eller borde ägna, sig åt uppsökande 
verksamhet? – processens början blir då en annan. Af:s samarbete med närings-
livet är måhända nödvändig för att göra individerna anställningsbara och värdet 
för företagen av detta samarbete är att de får hjälp med rekryteringen. Ändå 
kanske det är så att Af:s huvudsakliga produktionsresultat inte är att de sökande 
får jobb: någon kan tycka att matchningen mellan arbetsgivare och anställnings-
bara sökande sköts utmärkt av den privata sektorn. Ett fullt rimligt sätt att tänka 
är att Af rustar svaga individer för arbetsmarknaden och att produktionsresulta-
tet bör mätas efter mängden anställningsbara sökande som produceras per år – 
processens slut blir då en annan. Helt klart är att utrymme har funnits att som 
handläggare arbeta med denna inriktning och att därför nedprioritera match-
ningen mot arbetsgivare. Uppfattningarna kan vara många och ibland kan det ta 
tid att enas också om det mest grundläggande. 

Många gånger har jag också upplevt hur det som från början antogs vara två 
skilda flöden, visat sig hänga samman eller hur processer efterhand skalats av 
för att slutligen avgränsas från många av de företeelser som ursprungligen var 
tänkta att ingå. Därtill kommer att arbetet med att beskriva innebär en ständig 
prövning av det som tidigare skrivits. När t ex aktiviteter beskrivs i text, upp-
kommer ofta nya insikter som kräver att kartan ritas om. Inget kan därför fast-
slås förrän allt hänger samman. I enlighet med Hjalmarsson & Lind (2004) kon-
staterar jag att agendan måste vara flexibel samt att det alltid måste vara tillåtet 
att ifrågasätta också sådant som gruppen tidigare nått konsensus om. Hellre än 
utifrån ett chefsbeslut om processens ramar, kan processkartläggning initieras 
utifrån ett känt problem eller en viktig företeelse i verksamheten. Gruppens 
uppgift blir att identifiera, nysta upp, kartlägga och förbättra det flöde (eller nå-
got av de flöden) där de menar att detta ingår. Sammanfattningsvis konstateras 
att föremålet för självbeskrivning, hur detta definieras och all historisk konsen-
sus alltid måste kunna ändras. 
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Vad är vad i fråga om vad och hur? 
Enligt Polanyi (1966) vet vi, sedan tidigare i texten, att personlig kunskap kan 
vara både tyst (tacit) och formulerad (explicit). Den tysta kunskapen är djupt 
rotad i och dold i handling, procedurer, rutiner, personliga drivkrafter (com-
mitment), ideal, värderingar och känslor (Schön 1983). När gruppen på Af i 
Kneg, den andra dagen arbetar under den IT-intresserades oerfarna handled-
ning, är arbetssättet inte optimalt för att deltagarna fullt ut ska delge varandra, 
eller demonstrera för varandra, sina djupast förborgade och kanske för-givet-
tagna uppfattningar om hur arbetet bäst utförs. Exempelvis formuleringen ”frå-
gor ställs om sökandens bakgrund” är så vag och därmed okontroversiell att 
den inte kan tillmätas någon större potential för meningsskapande. Som konsta-
terats hör det till handledarens uppgifter att säkerställa att de formuleringar (be-
grepp) som används, ger så lite tolkningsutrymme som möjligt. 

Det som ska beskrivas vid självbeskrivning är hur medarbetarna förväntas bete 
sig för att bäst bidra till värdeskapandet (vari också ingår hur kunder och andra 
medproducenter utanför den självbeskrivande gruppen förmås att bidra). Att 
det inte räcker att beskriva vad som görs har att göra med att etiketten (symbo-
len) för vad som görs kan ha en implicit och tvetydig innebörd. Exempelvis kan 
etiketten kartläggningssamtal representera en grupp av saker som görs och som 
i sin tur kan motsvara ännu flera aktiviteter på en djupare nivå (figur 27). ”Hu-
ret” på den lägre nivån är en precisering av ”vadet” på nivån ovanför. Alla svar 
på hur något utförs är därför samtidigt ett (mera detaljerat) svar på vad som 
görs.  

Att bryta ned en aktivitet i en processkarta och klartlägga denna som en delpro-
cess synes ge goda möjligheter att komma åt den tysta kunskapen. Gruppens 
uppmärksamhet inriktas då på att identifiera vilka aktiviteter (vad) som sker på 
denna nivå och i denna del av flödet. Vanligen sker detta genom ett slags brain-
storming där deltagarna skriver ned sådant de vet eller tror sig veta pågår i akti-
viteten (figur 15, s 152). Ledtrådar till mycken kunskap uppkommer när deltaga-
re, med olika, mer eller mindre väl grundade och ofta konkurrerande uppfatt-
ningar, får tillfälle att, utan krav på logik, nedteckna allt stort och smått de tän-
ker om en viss aktivitet. De olika innebörder deltagarna tillmäter egna och 
andras begrepp är vad som sedan avgör hur begreppen kan ordnas i en logisk 
händelsekedja som på en djupare nivå ger svar på hur aktiviteterna (de olika på-
ståenden om vad som görs) hänger samman. Detta moment (det centrala me-
ningsskapandet vid processkartläggning) präglas därför av ett intensivt me-
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ningsutbyte, som när konsensus uppnåtts, omedelbart övergår i nya diskussio-
ner om nästa steg i flödet.  

För att komma överens om aktiviteternas syften och ordning är det ofta ound-
vikligt (och alltid lämpligt) att diskutera begreppens innebörd. Begreppen från 
brainstormingen blir därigenom till ledtrådar som leder ned under kunskapens 
yta till djupare kognitiva nivåer. Kravet på sammanhängande logik innebär att 
den tysta kunskapen måste formuleras så att oklarheter kan klaras ut. Detta in-
nebär att de kunskaper som formuleras (görs explicita) ställs mot varandra och 
värderas efter upplevd relevans, men också att de utvecklas tills de upplevs pas-
sa in som en effektiv länk i värdekedjan. Processkartläggningens kombination 
mellan att först identifiera uppfattningar genom brainstorming, för att sedan 
försöka att förstå dess innebörd som en logisk händelsekedja, gör att den tysta 
kunskapen måste formuleras. Det som på ytan framstår som harmoniskt, kan 
dölja disparata och fragmentariska uppfattningar som för att bli logiska och 
samstämda kräver att den tysta kunskapen uppdagas (figur 28). Genom att be-
rätta om den förvåning som uppstår när gruppen upptäcker hur mycket som 
varit oklart utan att det egentligen märkts, bekräftar cheferna i kapitel 9 att pro-
cesskartläggning innebär att dold kunskap görs synlig.  

Eftersom självklarheter sällan framstår som entydiga när de formuleras, har 
också skrivandet en inneboende förmåga att identifiera disparata uppfattningar 
och stödja frammanandet av tyst kunskap. Också i fråga om väl formulerad 

Figur 27: Den tysta kunskapen kan lockas fram genom upprepning av frågan ”hur?”. 

Kart läggnings-
Samt al

Frågar Skriver

Yrkes-
erfarenhet Ut bildning Framt id Uppdat era

merit list a
Handlings-

plan

Hur?

Hur?Hur?



 

KAPITEL 11 – PROCESSKARTLÄGGNING FÖR LOKAL ORGANISERING 261 

löptext gäller att logiken kan göras så transparent att tankesprången framträder 
och att vad som antogs vara självklarheter också måste beskrivas. Punktupp-
ställningar av vad som görs kan ibland ha sin plats, men för att frammana tyst 
kunskap, krävs att värdekedjan åskådliggörs som en logisk och sammanhängan-
de berättelse ”från ax till limpa”.  

När självbeskrivning sker i löptext är risken stor att de begrepp som används 
döljer tvetydiga och grumliga uppfattningar. Eftersom det är omöjligt att veta 
om så är fallet, gäller det att vända på varje sten. Bl.a. eftersom den lockar fram 
den tysta kunskap som kan dölja sig under påståenden om vad som görs, bör 
ledfrågan vid självbeskrivning alltid vara hur aktiviteterna utförs. Betoningen på 
hur aktiviteterna utförs ökar chanserna för att klara meningsskapandets rimlig-
hetskriterium. För att internaliseras som ny kunskap, måste beskrivningen av 
tillvägagångssättet ha en sammanhängande logik, vilket inte kan garanteras när 
de symboler som används har en potentiellt implicit och tvetydig innebörd.  

Hurets betydelse kan också framhållas utifrån vad som tidigare diskuterats om 
att det gränsöverskridande meningsskapande som uppstår, hotar att rubba indi-
vidernas makt, identitet och roller. Särskilt det inledande beskrivningsarbetet för 
att etablera ett gemensamt nuläge kan ofta upplevas som ett hot och aktörerna 
kan vara ovana att öppet diskutera frågor som berör den egna identiteten – den 
tysta kunskapen formuleras inte. Detta är ytterligare argument för att självbe-
skrivning främst bör fokusera hur arbetet utförs. Förr eller senare uppstår ändå 
frågan om vem som ska utföra den aktuella aktiviteten så som den är beskriven, 
men hurets utformning är sällan avhängigt av vem som gör jobbet. Trots att 

Figur 28: För att upprätthålla logiken vid nedbrytning i delflöden, krävs att ev. tyst kunskap 
formuleras. 
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aktörerna kanske förstår de konsekvenser samtalet kan föra med sig, blir pro-
vokationen mindre om gruppen länge och utan koppling till funktion, plats och 
person styrs att diskutera ett gemensamt hur. Som dåvarande länsarbetsdirektör 
Dahlgren vittnade om i sitt anförande (7.3) blir problemen då avpersonifierade 
och lättare att hantera. När det nya huret sedan ska bemannas, kommer det med 
all sannolikhet att uppfattas som en mera välbekant och ofarlig del av verklighe-
ten. Fokuseringen på hur arbetet utförs gör att samtalet inte lika mycket utma-
nar den personliga identiteten och att risken därmed minskar för låsta positio-
ner när verkligheten förhandlas. 

Underförstådda tankestrukturer kan medföra att samtalet och förhandlingarna 
saktar ned eller rent av avstannar (Eden & Spender 1998, s 66). När så sker kan 
det antas att, det någonstans bland de begrepp som används, förekommer im-
plicita och motstridiga tolkningar om dess innebörd. Träddiagrammet i figur 27 
kan också illustrera hur en handledare kan gå till väga för att, i svåra fall, hjälpa 
deltagarna att formulera huret i fråga om sådant som de inte är vana att tala om 
och fundera över. När gruppen exempelvis tror sig vara nöjd med formulering-
en ”kartläggningssamtal genomförs med den sökande” kan det vara befogat att 
pröva om innebörden av nyckelordet kartläggningssamtal verkligen är så enty-
digt som krävs för ett gemensamt tänkesätt. När handledaren frågar en deltaga-
re om hur denne gör ett kartläggningssamtal kanske svaret blir att ”jag pratar 
med den sökande”. Följdfrågan blir då ”pratar du om vad som helst?”, varpå 
deltagaren säger ”nej, jag ställer frågor”. ”Är det det enda du gör?”, fortsätter 
handledaren varpå deltagaren svarar att ”nej, jag skriver också”. När kunskapen 
om att kartläggningssamtal handlar om att fråga och att skriva har skrivits in i 
diagrammet, fortsätter handledaren med att fråga hur dessa båda saker utförs. 
När de två huvudspåren (fråga och skriva) på så vis delats upp i ytterligare delar, 
och kanske i ännu fler nivåer, kanske gruppen inser att samtidigt som aktivite-
ten inte bör vara alltför styrd, är det viktigt att vissa frågor eller frågeområden 
alltid behandlas (”typfallen”). Slutsatsen kanske blir att aktiviteten kan förbätt-
ras med en enkel mall efter vilken samtalet kan föras. Kanske finner man också 
att svaren bör antecknas på ett visst sätt för att stödja arbetet i senare aktivite-
ter. Gruppen inser att ett bra kartläggningssamtal visserligen kräver hög flexibi-
litet men att det ändå måste tillgodose vissa gemensamma krav (jfr s 243). Ett 
enkelt träddiagram är exempel på verktyg som kan användas för att identifiera 
den kunskap som döljer sig under ett visst begrepp. 

Ett sista argument för fokuseringen på hur aktiviteterna utförs är att deltagarnas 
kunskap om vad som görs därigenom utvecklas till kännedom om varför det bör 
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göras på just detta sätt (jfr Ryle 1949: “knowing that” och “knowing why”). Ett 
rimligt antagande är att detta ger en sådan äkta känsla av delaktighet som ökar 
prestationsförmågan (Grønhaug & Falkenberg 1998). Dessutom torde det öka 
kunskapen om det handlingsutrymme som finns för innovativ hantering av av-
vikande ärenden (”specialfallen”). 

Processkartläggningens fokus på flöden 
Ett gott argument för processkartläggning som metod är konsekvenserna av 
dess inriktning på att identifiera och beskriva flöden. I motsats till policies och 
andra typer av generella dokument, är processer detaljerade beskrivningar av 
orsakssammanhangen runt vardagliga och konkreta händelser. Till skillnad från 
traditionella rutinbeskrivningar beskrivs aktiviteterna som en del av en kedja av 
andra relaterade aktiviteter (jfr kognitiv modellering, s 65). Definitionen av om-
givande aktiviteter blir till en restriktion för hur den aktuella aktiviteten kan pre-
ciseras. Utrymmet för vad som kan formuleras, bestäms av vad som skrivits om 
föregående aktiviteter och får konsekvenser för definitionen av dem som följer. 
Skribenterna måste få framställningen att hänga ihop på ett sätt som inte gäller 
om uppgiften begränsas till aktiviteter som lösryckts ur sitt sammanhang (eller 
som avser allmänna förhållningsregler). Att beskrivningen måste hänga samman 
innebär att den kommer att framstå som mera rimlig och därför lättare kommer 
att kunna internaliseras som en naturlig del i aktörernas medvetande. Det fram-
står som en förutsättning för all organisatorisk logik att aktiviteterna i värdeked-
jan upplevs samverka för att åstadkomma det organisationen ska vara till för. Så 
länge värdekedjans logik är oklar kommer medarbetarna att ifrågasätta mening-
en med enskilda aktiviteter. Förutsatt att det sker utan avgränsning i tid, rum 
och ansvarsområden (s 243), medför processkartläggning ett sådant helhets-
grepp på värdekedjans logik som torde vara nödvändigt för varaktig internalise-
ring. Jag har svårt att föreställa mig något annat perspektiv på verksamheten 
som bättre kan bidra till detta. Processkartläggning har fördelen att utan av-
gränsning i tid, rum och socialt konstruerade gränser, vara inriktat på att förstå 
organisationens grundläggande logik, dvs. den värdeskapande kedja av aktivite-
ter som tillgodoser verksamhetens explicita syfte och mål. Processkartläggning 
framstår därför som ett mycket ändamålsenligt verktyg för att skapa gemensam 
mening om viktiga arbetssätt i organisationer. 

En invändning kan vara att deltagarna kanske säger en sak och tänker något 
annat. Kanske har de en egen politisk agenda för att uppnå särintressen eller för 
att stärka den egna positionen? Argyris & Schön (1978) pekar på möjligheten till 
två handlingsteorier och skiljer på ”espoused theory” och ”theory in use”. Age-
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randet vid självbeskrivning kanske bara är vad deltagarna tror förväntas av den 
sociala omgivningen eller som är politiskt rätt och i enlighet med formella reg-
ler? Så kan det säkert vara många gånger och särskilt i början. Kanske var det 
inte därför, men vi minns ändå hur ”den erfarna” i Kneg, med hänvisning till 
ett formellt möte, först bestämt hävdade att hon alltid ger basinfo till ”nygamla” 
sökande, för att därefter strax ändra sig (s 182). Mycket talar dock för att dubbla 
handlingsteorier inte är en hållbar position och särskilt inte när självbeskrivning 
sker med den logik som krävs vid processkartläggning. Detaljerna måste hänga 
ihop med helheten och den växelverkan som uppstår mellan synliggjord teori 
och praktiskt arbete torde göra att det i längden blir ohållbart att tala med klu-
ven tunga. Vad det rör sig om är en kollektivt framförhandlad handlingsteori, 
kring vilken det efterhand uppstår ett allt starkare socialt tryck. Möjligheterna 
att frångå en sådan torde vara små. 

Förädlingsobjekt 

Poängen med de förädlingsobjekt75 som symboliserar aktiviteternas (eller del-
processernas) resultat och som definierar utgångspunkten för nästa aktivitet 
synes vara att säkerställa gemensam mening om aktivitetens syfte. Risken för att 
processkartan omedelbart ska behöva revideras när aktiviteten senare detaljeras, 
torde minska om förädlingsobjekten namnges på ett sätt som innebär ett för-
tydligande av aktiviteten.  

Samtliga förädlingsobjekt som definieras på Af i Kneg är dessvärre inget annat 
än omformuleringar av aktivitetens namn. Gruppen kom bl.a. fram till att akti-
viteten ”Basinfo” ledde till förädlingsobjektet ”informerad sökande” (se figur 
20, s 160). Att människor genom information blir informerade torde dock inte 
skapa ny mening för någon. Ska symbolen förädlingsobjekt bidra med värde för 
meningsskapandet bör den säga något mer om föregående aktivitet. I vårt ex-
empel var detta tydligt eftersom det senare visade sig att deltagarna hade delade 
meningar om vad ”Basinfo” egentligen innebar. Resultatet av Basinfo skulle 
exempelvis kunna anges som ”kunskap om A-kassan och Af:s tjänster”. Med 
insikt om att Af:s tjänster inte kan utföras utan den sökandes medverkan som 
medproducent, kan det också hävdas att aktiviteten syftar till att ge de sökande 
”förmåga att tillgodogöra sig Af:s tjänster”. Förädlingsobjektet kan på så sätt 
användas för att skapa en djupare kollektiv mening om aktivitetens syfte. Risken 
med alltför snäva formuleringar är att de kan komma att begränsa det sätt på 
vilket aktiviteten senare utvecklas. Formuleringen ”förmåga att tillgodogöra sig 

                                                 
75 Se fotnot 55, s 156. 



 

KAPITEL 11 – PROCESSKARTLÄGGNING FÖR LOKAL ORGANISERING 265 

Af:s tjänster” ger större utrymme för innovationer än ”kunskap om A-kassan 
och Af:s tjänster”. Det namn som ges ett förädlingsobjekt bör alltså signalera 
aktivitetens syfte och inte det sätt på vilket syftet uppnås. 

Att bibehålla mentalt fokus 
En ytterligare fördel med processkartläggning synes vara att deltagarna tvingas 
att fokusera samma fråga. Handledaren kan styra samtalet så att aktiviteterna 
diskuteras en i taget. Deltagarnas uppmärksamhet likriktas genom att de hela 
tiden kan följa vad som ritas. Det uppstår också en naturlig nyfikenhet inför vad 
som ska komma i nästa aktivitet. Förhållandet är ett annat när gruppen under 
den andra dagen ges i uppgift att självständigt beskriva aktiviteternas utförande. 
I enlighet med oligarkins järnlag (Michels 1911) uppstår här ett ledarskap ge-
nom den auktoritet som följer av ”den IT-intresserades” vana vid datorn. Emel-
lertid erfar den IT-intresserade svårigheter med att förmå gruppen att behandla 
en sak i taget i kronologisk ordning.  

Medan uppmärksamheten hos den självutnämnde handledaren är riktad mot att 
formulera vad gruppen kommit fram till, fortsätter samtalet och tar nya vänd-
ningar (s 179). När formuleringen är färdig tvingas gruppen att lämna långt för-
da resonemang för att (alltför snabbt) ta ställning till vad som skrivits. Eftersom 
handledaren under det att han skrivit inte uppfattat vad som sagts, uppstår svå-
righeter att på nytt ta upp tråden. När gruppen kommit fram till något de vill 
skriva in, nekas de detta därför att handledaren menar att det ligger utanför det 
ämne som just nu behandlas. När ämnet slutligen blir aktuellt orkar gruppen 
inte rekapitulera vad som sagts, varför resonemanget går förlorat (s 187). När 
processen tidigare kartlades framför ögonen på alla var det lättare att fästa 
uppmärksamheten på samma ämne. Tre personer kanske samtidigt kan se en 
datorskärm, men i en grupp på fyra (som här var fallet) blir det svårare. Den 
som inte ser skärmen fortsätter att tänka och prata och fångar därmed upp-
märksamheten hos de andra. Exempelvis med en videoprojektor (som i Rinke-
by, s 220) och genom att handledaren konsekvent rådfrågar gruppen om lämp-
liga formuleringar, hade ett gemensamt meningsskapande kunnat underlättas 
(figur 29).  

När allas uppmärksamhet riktas mot formulerandet, kan texten med all säkerhet 
också bli mera precis och mindre svävande. Att så inte sker, är en trolig delför-
klaring till ”frågor ställs om sökandens bakgrund” (s 180) och andra vaga for-
muleringar med misstänkt tvetydigt innehåll. När skribenten snabbt meddelar 
vad som skrivits hinner deltagarna inte lika mycket uppmärksamma motsägelse-
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fulla, tvetydiga och ofullständiga formuleringar. När istället alla ser vad som 
skrivs kan texten användas för att illustrera alternativa tänkesätt. När deltagarna 
ser sina tankar formuleras, upptäcks mycket som annars skulle passera obe-
märkt, texten blir till ett verktyg för meningsskapande. Som ett generellt krav på 
alla former av självbeskrivning vill jag framhålla att alla deltagare ska kunna se 
den språkliga eller grafiska symbol som för tillfället är aktuell och som allt tän-
kande och alla samtal ska handla om.  

Detaljeringsgrad 
Som en begränsning med processkartläggning anför Lind & Seigerroth (2000) 
att deltagarna kan tröttas av att lyssna på andras detaljer allt för länge. Alltför 
långa monologer bör med all säkerhet undvikas, men ska självbeskrivning fun-
gera måste alla få tillfälle att lufta just sina invändningar, hur irrelevanta de än 
ter sig för någon annan (Räftegård 1998). Att på så vis testa de hypoteser som 

Figur 29: Med hjälp av en videoprojektor kan uppmärksamheten synkroniseras för att 
gemensamt finna lämpliga formuleringar. 
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presenteras, är ett nödvändigt socialt moment i meningsskapandet, som inte 
kan ske effektivt om ingen lyssnar och bemöter vad som sägs.  

Självbeskrivning är lika tröttande som det är engagerande och en svårbesvarad 
fråga som ofelbart uppkommer (också i Kneg, s 186) är hur detaljerade be-
skrivningarna (dvs. samtalen) måste vara. Det socio-kognitiva perspektiv som 
här används, ger andra svar än hos dem med mera funktionalistiska utgångs-
punkter. Självbeskrivning innebär (som konsekvens av tidigare definition) att de 
som ska utföra arbetet instruerar sig själva för att (som djupare diskuteras i näs-
ta kapitel) tillgodose de krav som ställs. Den som instruerar sig själv behöver 
emellertid inte beakta sådana förhållningsregler som att ”en för detaljerad ar-
betsbeskrivning skapar … en känsla av toppstyrning vilket kan hämma persona-
lens engagemang och kreativitet” (Ljungberg & Larsson 2001, s 213).  

Kärnan i självbeskrivning är att sprida kunskaper och likarta tjänstekognitionen 
genom att låta så många som möjligt delta. Kunskapsspridningen skulle då 
hämmas av rådet att ”beskriva processen på ett lite mer övergripande sätt som 
fokuserar på vad som görs medan det delvis lämnar öppet för användaren av 
processen att själv avgöra hur aktiviteten ska utföras” (Ljungberg & Larsson 
2001, s 209).  

Den beskrivning som blir det synliga resultatet är inte avsedd för styrning i di-
rekt mening. Författandet syftar inte till att skapa processkartor, utan till att ut-
veckla medarbetarnas kognitiva kartor. En väsentlig poäng är att de medarbetare 
som därigenom får detaljerad kunskap också om de aktiviteter som de inte själ-
va har direkt ansvar för, bättre kommer att förstå hur avvikelser kan hanteras 
(”specialfallen”, s 263). Uppstår problem så förstår de vilka variationer som 
produktionssystemet klarar av att hantera. Med kunskap om gränserna för det 
egna handlingsutrymmet kan de agera mera flexibelt. Tvärtemot vad som blir 
slutsatsen utan detta perspektiv, blir det nödvändigt att ”beskriva hur aktiviteterna 
utförs, eftersom detta [inte] skulle kunna sänka [utan snarare öka] flexibiliteten 
och [inte] göra det svårt [utan möjligt] att anpassa arbetet till olika kundkrav” 
(Ljungberg & Larsson 2001, s 213).  

För att tillgodose det krav på självbeskrivning som härleddes i föregående kapi-
tel om att ”formulera och dokumentera tyst kunskap”, gäller att vända på alla 
stenar och leta efter dolt men viktigt vetande. Rätt detaljeringsgrad har uppnåtts 
när värdekedjans logik förstås så lika inom gruppen att produktionsresultaten 
hamnar på en jämn och önskad nivå. Kanske kan detta i praktiken uttryckas 
som att texten bör inriktas på beteenden av betydelse för slutresultatet och på 
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sådant som kan tänkas hanteras olika trots kompetent personal. Ett annat möj-
ligt rättesnöre är att beskrivningen av hur arbetet utförs skall inge förtroende 
för att det blir korrekt och effektivt utfört varje gång. Det kan också uttryckas 
som att beskrivningen ska vara så tydlig att den fullt ut kan förstås, också av en 
nyanställd. I likhet med Einstein kan man möjligen hävda att teorin (om verk-
samheten) ska göras så enkel som möjligt, men inte enklare än så. Jag finner att 
någon riktigt handfast anvisning kan vara svår att ge – här har vi ett mätpro-
blem.  

Med beaktande av att vad som är självklart för en person inte alltid är självklart 
för en annan, bör självklarheter undvikas. Samtidigt kan vissa trivialiteter ändå 
krävas för att den så eftersträvansvärda logiken ska framträda. Jakten på detaljer 
(som i en komplex verksamhet kan vara av överväldigande mängd) får natur-
ligtvis inte drivas så hårt och så långt att överblicken och logiken går förlorad. 
Mängden detaljer kan slutligen ändå bli mycket stor och (som snart ska diskute-
ras) är det viktigt att den logik som identifieras, ges en överskådlig presentation. 

Helheten först 
Mängden detaljer i en komplex verksamhet gör att en samtidig och fullständig 
genomgång av hela verksamheten i många fall vore en övermäktig uppgift. I 
första hand bör arbetet därför inriktas på kritiska och problemfyllda delar, där 
det kan bedömas att ett smartare arbetssätt skulle ge ett snabbt och påtagligt 
resultat. Jag vill dock framhålla varför det ur ett kognitivt perspektiv framstår 
som viktigt att vid processkartläggning börja med att modellera den övergri-
pande helheten.  

Bl.a. för att göra dokumentationen överskådlig är det vanligt att bryta ned det 
övergripande flödet i delflöden, för vilka det görs en egen kartläggning och ska-
pas en egen dokumentation. Av praktiska skäl (men, som närmare diskuteras i 
nästa kapitel, till men för att uppnå mera likartad tjänstekognition) förekommer 
det att arbetet med respektive delprocess då fördelas mellan olika grupper. När 
delarna kartläggs samtidigt i olika grupper (men i viss mån också när samma 
grupp detaljerar en del i taget) finns risk att de tankestrukturer (och processbe-
skrivningar) som uppkommer inte blir logiskt kompatibla. Det uppstår gärna 
överlappningar mellan kartorna, dvs. att det som beskrivits i slutet av en del-
process, också beskrivs i början av nästa, samt att beskrivningarna inte stämmer 
överens. Typfallet i detta avseende, och särskilt när gränsen mellan två delpro-
cesser sammanfaller med gränsen mellan två funktioner, är att det i den sista 
aktiviteten i första delprocessen sker en kontroll av det som ska överlämnas. I 
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den första aktiviteten i nästa delprocess sker sedan motsvarande kontroll av vad 
som tagits emot. Med helhetsperspektivet för ögonen, blir det uppenbart att, 
åtminstone kontroll nummer två inte tillför något värde (med ett fullt utvecklat 
kollektivt medvetande, s 33, torde behovet av särskilda kontrollaktiviteter mins-
ka). Det kan också uppstå ett obeskrivet glapp mellan processkartorna, ett slags 
kognitivt ingenmansland där förvirringen härskar över förnuftet. Förhållnings-
regeln här är att alltid ha en övergripande helhet att förhålla sig till och att ut-
flödet (resultatet/förädlingsobjektet) från en delprocess i denna, ska vara iden-
tiskt med inflödet till nästa.  

Överlappningar och glapp stör logiken vilket gör att de kognitiva strukturerna 
blir mindre konsistenta och svårare att internalisera. För att säkerställa kompa-
tibiliteten mellan kognitiva kartor, och därmed tillgodose rimlighetskriteriet för 
varaktig kognition, är det viktigt att detaljering (av aktiviteter och delprocesser) 
alltid sker med utgångspunkt från, och med tydliga kopplingar till, en övergri-
pande (process-)modell. Före kartläggning eller beskrivning av de delar av verk-
samheten som tillmätts högsta prioritet för självbeskrivning, måste det ske en 
kartläggning av processens hela flöde. Chefen på Af i Kneg hade fördragit en 
omedelbar kartläggning av kundmottagningen (s 146), men fick därför finna sig 
i att hela processen kartlades före detaljering av de delar av flödet som passera-
de kundmottagningen (lokalen eller funktionen för mottagning av kunder, är 
f.ö. inte ett flöde).  

Den övergripande processkartan kan jämföras med en disposition i ett textdo-
kument. De delprocesser som återfinns i den övergripande kartan motsvaras då 
av dokumentets kapitel och aktiviteterna motsvaras av avsnitten på dokumen-
tets understa rubriknivå. Genom kartläggningen formas ett slags disposition 
över huvuddragen i värdeskapandets logik. Vid processkartläggning ingår ofta 
också att inflöde och utflöde för varje aktivitet och delprocess ska specificeras 
(se förädlingsobjekt, s 264). För varje aktivitet i processen (avsnitt i dokumen-
tet) formuleras därigenom ett slags inledning där det rekapituleras vad som tidi-
gare inträffat och en avslutning där resultaten summeras. Den väsentliga fördel 
som detta innebär, är att det gör det möjligt att sortera detaljerna under respek-
tive aktivitet. Utan att tappa greppet om helheten går det att, inom ramarna för 
prioriterade aktiviteters in- och utflöde, koncentrera sig på de väsentliga saker-
na. Jag konstaterar när processkartläggning utgår från en övergripande helhet 
uppstår en ordning som gör det möjligt att hantera en stor mängd information.  
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Beskrivningens tydlighet och verktyg därtill 

Också med det socio-kognitiva perspektiv som används i denna avhandling kan 
stabsfunktioner för kvalitets- och verksamhetsutveckling ha en viktig uppgift. 
Snarare än att kartlägga verksamheten, handlar det om att erbjuda verktyg och 
på olika sätt stödja, samordna och, åtminstone inledningsvis, handleda den 
självbeskrivning som medarbetarna regelbundet ska utföra och fullfölja.  

Eftersom självbeskrivning inte är ett verktyg för experter, måste de verktyg som 
används vara tillgängliga för alla. Särskilt inom ingenjörstunga industriföretag, 
men också inom konsultinfluerade statliga verksamheter som Posten AB, har 
jag stött på mycket avancerade programvaror för att skapa omfattande och 
mångdimensionella verksamhetsmodeller. Med en enkel knapptryckning om-
vandlas lagrad information om aktiviteter, roller, mätresultat, flöden, relationer 
etc. till ett klick- och sökbart verksamhetssystem, omedelbart tillgängligt för alla, 
alltid, överallt och samtidigt. Fascinerande är det onekligen, men problemet 
brukar vara att gränssnittet för att redigera informationen kan vara mycket 
komplicerat. Det överflöd av symboler som programvaran erbjuder och möjlig-
heten att koppla alla objekt till alla andra i mångdimensionella hierarkier och 
flöden gör att modellerna tenderar att bli så mångfacetterade att de blir svåra att 
hantera och förstå. Verkligheten må vara mycket komplex, men samtalet och 
förståelsen får inte störas av ambitionen att dokumentera alla aspekter och möj-
liga undantag. För att hålla reda på alla objekt och alla kopplingar och för att 
överhuvudtaget kunna hantera så komplicerad programvara, krävs ofta särskilt 
utsedda och utbildade experter med behörighet att redigera.  

Den självbeskrivande gruppen kan naturligtvis lämna sina flödeskartor och tex-
ter till någon som kan lägga in detta i systemet. Mängden tillåtna symboler och 
möjliga kopplingar kan dessutom regleras. Eftersom de blir beroende av någon 
annan för att bli färdig kommer arbetet ändå att bromsas. Jag konstaterar att 
ritandet är en begränsande faktor också inom AMV. Handledarna som utbildats 
i att rita processkartor upplever att ritandet är bland det svåraste. Till saken hör 
att man inom AMV använder standardprogram som Microsoft Word & Po-
werPoint, tillåter få symboler (4 st.), tillåter få objekt på varje karta (ca 8 st.), 
och erbjuder enkla mallar. Jag konstaterar att även personer med relativt god 
datorvana kan vara ovana att rita illustrationer.  

Ordrikedom kan på liknande sätt som överflöd av kartor och symboler göra 
logiken svår att överskåda och som gäller allt skrivande, kan texten ofta kon-
centreras genom upprepad omarbetning. För att synliggöra logiken bör texten 
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bearbetas tills den (med bevarad detaljeringsgrad) blir så tät och avskalad som 
möjligt. Exempelvis finns stor potential till reducering i aktivitet två i den bilag-
da beskrivningen (bilaga a). I exemplet används en kolumn för att hänvisa till 
underliggande instruktioner. Här hänvisas till den informationsmapp som delas 
ut till de sökande och dessutom görs en uppställning över mappens innehåll. 
Om mappen vore en innovation kunde detta vara tillfälligt motiverat, men när 
mappen är framtagen torde den i sig självt bidra med svar på vad den innehål-
ler.  

Den riktigt ambitiöse kan dessutom minska antalet ord genom användandet av 
passiv form (ex: ”sökande tillfrågas om ev arbetshinder och uppmanas att styr-
ka dessa inför nästa kontakt”) som innebär att det underförstådda subjektet (i 
exemplet: handläggaren) kan utelämnas.  

Framställningen (bilaga a) skulle också kunna kortas genom upprättandet av en 
checklista över många av de punkter som behandlas. Underliggande dokument 
har dock nackdelen av att minska överskådligheten och ett bättre tillvägagångs-
sätt kan vara att arbeta med textens struktur. Eftersom texten till stor del hand-
lar om att informera och att dokumentera, skulle många likartade formuleringar 
säkert kunna undvikas, om exempelvis alla informationspunkter ställdes upp 
tillsammans.  

Vad gäller slentrianmässig hänvisning till befintlig dokumentation bör påpekas 
att detta, ur ett kognitivt perspektiv, är riskfylld då det inte kan tas för givet att 
innehållet i dessa är internaliserat. Möjligheterna till utjämning av skillnader i 
tänkesätt mellan aktörerna kan inte sägas vara uttömda förrän en fullständig 
översyn också gjorts av sådana redan befintliga instruktioner som medarbetarna 
säger sig respektera och tror sig uppfatta på samma sätt. Självbeskrivning avser 
alltså också revision av sådana relaterade dokument som används i verksamhe-
ten och vars innehåll gruppen kan påverka (i nästa kapitel behandlas hur själv-
beskrivning förhåller sig till styrande dokument vars innehåll gruppen inte kan 
påverka).  

Den som tar del av litteraturen på området (exempelvis Ljungberg & Larsson 
2001) kan få intrycket att processkartläggning enbart är att rita flöden. Som 
skedde i exemplet från Kneg och som tidigare diskuterats, kan grafisk kartlägg-
ning dock kombineras med verbala beskrivningar av de aktiviteter som ritats. 
Beakta att det exempel (på en ofärdig beskrivning) som ges i bilaga a, rimligen 
skulle ha krävt ett antal fler sidor, eller mycket oöverskådliga kartor, om all in-
formation skulle ha presenterats med grafik. Beskrivningen skulle bli svårare att 
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förstå. Jag konstaterar att styrande för avvägningen mellan löptext och grafik är 
hur detta påverkar logikens synlighet. 

En alltför stor variation i den grafiska dispositionen av bilder och text, kan vara 
till men för att kommunicera processbeskrivningar mellan deltagare och mellan 
organisatoriska enheter (se interkonstellativ , s 292). När en stor mängd använ-
dare själva ska skriva och rita, hjälper det inte alltid med tydliga mallar, utbild-
ning och instruktioner, många gånger blir resultatet ändå ett sammelsurium av 
typsnitt, symbolstorlekar och färger. En uppenbar fördel med de avancerade 
programvaror som ovan diskuterats är onekligen att användaren ofta inte kan 
påverka dokumentets layout.  

Den kognitiva struktur som uppkommer ska vara lätt att dokumentera och lätt 
att förstå. Stora krav måste därför ställas på en överskådlig och okomplicerad 
framställning, samt på enkelheten i de verktyg som används. Detta medför krav 
på: 

• en begränsad användning av olika grafiska symboler  
• återhållsamhet vad gäller antalet kopplingar mellan grafiska objekt 
• ett begränsat antal objekt på varje bild 
• en tät, avskalad men innehållsrik text 
• att aktiviteten, när den återges i löptext, åskådliggörs som en logisk och 

sammanhängande berättelse ”från ax till limpa” 
• väl invanda, praktiska och lätt tillgängliga verktyg 
• en noggrann avvägning mellan text och grafik samt en 
• enhetlig layout för de processkartor och textdokument som skapas. 

Enklast, säkrast och fullt tillräckligt, görs de första självbeskrivningarna i ett 
standardprogram som t ex Microsoft Word. Om kunskapen är utbredd om den 
hyperlänkfunktion som programmet erbjuder kan detta möjligen utnyttjas för 
att kombinera text, grafik, bilder, ljud och video i flera skikt (även kopplingar till 
olika webbsidor kan göras). Grunden kan då med fördel vara ett översiktligt 
flödesschema. Därifrån ges sedan möjligheter att klicka sig ned i underliggande 
scheman, textbeskrivningar och kanske andra illustrationer (se Norling 2003, s 
67-68). 

Mötenas tid, takt och innehåll 
Vid läsning av egna texter tenderar man att göra tankesprång och alla som för-
fattat en text vet att det kan vara nyttigt att lägga bort den en stund. När man 
sedan läser vad man själv skrivit, är det lättare att se var logiken brister. Detta 
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gäller även vid självbeskrivning, men risken för tankesprång är sannolikt ännu 
större: När ämnet är de egna, dagliga och för-givet-tagna rutinerna är det lätt att 
bli ”hemmablind”. Vardagen är så lättillgänglig i tanken att väsentliga moment 
förbigås. Skribenterna märker inte att texten blir osammanhängande.  

Går det för lång tid mellan tillfällena, kan det emellertid vara svårt att förstå sin 
egen text. Desto längre tid som förflyter, desto mer tid åtgår för att återkomma 
i tanken till det som fanns förra gången. Till dess att berättelsen om arbetets 
utförande blivit tydlig, lättbegripen och accepterad, bör tiden mellan tillfällena 
inte var så lång att man vill förkasta allt som skrivits och börja om från början – 
och inte så kort att dokumentet inte kan ses med nya ögon. Vad detta innebär i 
praktiken kan diskuteras, men för att förbruka så lite tid som möjligt till rekapi-
tulation, bör de inledande självbeskrivningsmötena följa tätt på varandra – min 
erfarenhet är att vid tvådagarssittningar på internat kan man hinna riktigt långt.  

Åtminstone under den inledande fasen, då tänkesätten ensas, kommer den för-
sta frågan på dagordningen sannolikt att vara en repetition av vad som uppnåd-
des förra gången. Jag konstaterar därför att den tid som anslås för varje tillfälle 
inte får vara så kort att den helt åtgår för rekapitulation.  

Förvaltning och ytterligare utveckling av tjänstekognition 
Eftersom självbeskrivning tar tid kan det innebära en väsentlig investering. Den 
extra tidsåtgången kan dock antas vara begränsad till den första delen av inve-
steringens hela livslängd. Förhoppningen är att arbeta smartare och att i för-
längningen tjäna tid och den extra tidsåtgången torde vara begränsad till den tid 
det tar att nå fram till mera likartade tänkesätt. Om den nya tjänstekognitionen 
underhålls på rätt sätt lär investeringen hålla så länge verksamheten fortgår och 
underhållet är så gott som kostnadsfritt.  

Underhållet i fråga om självbeskrivning innebär att använda investeringen till 
det den är till för, dvs. för att stödja det samtal som ändå alltid förs om verk-
samhetens utveckling. Tänkesätten har gjorts synliga och oavsett vilka frågor 
som nu berörs beträffande verksamhetens utförande, finns ett konkret material 
att återkomma till och arbeta med. I stället för vad som kanske var ett separat 
projekt för att utveckla arbetssättet, kan självbeskrivningen nu bli till ett verktyg 
i de ordinarie forum (personalmöten, utvecklingsprojekt etc.) där verksamheten 
diskuteras. Dokumentationen bör vara det ständiga underlaget närhelst det 
uppkommer frågor om verksamhetens utförande. Genom att redigera i doku-
menten (alternativt lägga in nytt material) kan konsekvenserna av komplicerade 
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förändringar utredas och förstås. När konsensus uppstår om något nytt bör det 
som tidigare fastställts justeras, men det stora arbetet med att skapa grunddo-
kumenten är ett passerat kapitel. 

Vid sidan av de frågor om hur arbetet utförs som uppkommer spontant ur på-
gående verksamhet, och för att använda tiden effektivt när sådana frågor sak-
nas, kan det vara viktigt att säkerställa en viss sytematik i hur den likartade kog-
nitionen underhålls. Detta kan exempelvis ske som en regelbunden genomgång 
av iakttagna avvikelser i produktionen, av uppgifter om produktionsresultat 
eller av mera omfattande förändringsförslag. Tiden kan också användas för stu-
diebesök för att lära av andra. Ämnen kan förslagsvis väljas så att verksamhe-
tens samtliga aktiviteter diskuteras någorlunda regelbundet. Att emellanåt bara 
granska såväl grunddrag som detaljer, kan med all säkerhet både föda nya tankar 
och upprätthålla de redan gemensamma. 

Med dokumenterad och likartad tjänstekognition uppkommer också nya möj-
ligheter. Det tillvägagångssätt som nu är mera enhetligt och dokumenterat kan 
granskas och utvecklas med avseende på annars svårfångade aspekter som ex-
empelvis jämställdhet och miljöhänsyn. Allmänt hållna och sällan beaktade poli-
cies kan då ersättas av konkreta åtgärder utifrån ett väl känt underlag. 

11.3 En viktig brasklapp 
Detta kapitel innehåller en stor mängd godbitar för dem som ibland skämtsamt 
kallas fiskritare76, d.v.s. för personer som finner sin näring i att skapa fullständi-
ga och helst certifierbara ledningssystem som beskriver verksamhetens alla delar 
in i minsta detalj och med alla tänkbara kopplingar dem emellan.  

Vad fiskritare kan ha svårt att acceptera är att arbetet med att dokumentera inte 
har något självändamål – troligen är det bara någon nyanställd som någon gång 
kommer att leta i materialet för att få veta hur ett visst moment ska göras. Do-
kumentens största värde är att fungera som stöd för det samtal som krävs för 
att etablera, upprätthålla och utveckla ett mera kollektivt medvetande. Under 
den fas där tjänstekognitionen görs mera enhetlig är behovet av att stödja (den 
då nyfödda och ömtåliga) tankestrukturen som störst. Då är det som mest mo-
tiverat att gräva i detaljerna för att frilägga och dokumentera tyst kunskap och 
göra denna begriplig för alla. När alla tänker mera lika, är behovet av en ständigt 
uppdaterad, lättbegriplig och detaljerad dokumentation inte lika stort. Om en 

                                                 
76 Begreppet kommer av att den symbol som ofta används för aktiviteter i en process liknar, och ofta 
kallas för, en fisk. 
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ständig uppdatering då upplevs kräva så stor arbetsinsats att samtalet avstannar, 
då har dokumentationen motverkat sitt syfte.  

Som nämnts bör dokumentationen helst vara det ständiga underlaget närhelst 
det uppkommer frågor om verksamhetens utförande. Men viktigare än att upp-
rätthålla dokumenten så fort en ändring uppstått, är att upprätthålla det ständiga 
samtalet om hur saker görs och varför detta hur leder till ett visst resultat. Den 
grupp som behärskar självbeskrivning har också utvecklat sitt språk och sin 
förmåga att kommunicera med grafiska symboler som stöd – spontant kan de 
snabbt rita en processkarta för att visa hur de menar. De är uppmärksamma på 
att ord inte självklart betyder samma sak för olika människor och har verktyg 
för att hantera detta. De har lärt sig att föra ett strukturerat samtal om verksam-
hetens flöden (se 9.11). Dokumenten kan dock behövas, inte bara som stöd för 
det egna samtalet, utan också för att få omgivningen att tänka till, för att få dem 
som inte kunnat delta att reagera och interagera med gruppen och gruppens 
slutsatser (mer om detta i nästa kapitel).  

11.4 Sammanfattning 
Utöver och givet de orsakssamband som tidigare diskuterats, och utifrån den 
socio-kognitiva tolkningsram som tillämpats, har detta kapitel bidragit med ge-
nerella krav på självbeskrivning och konkreta tolkningar av självbeskrivningens 
praktiska premisser. Vad som framkommit är följande tolkningar som med un-
dantag för forskningsfråga VI är preliminära: 

Forskningsfråga IV: Vad bör känneteckna den lokale chefens roll och förhållningssätt? 
Chefer bör själva delta aktivt när verksamheten definieras och utvecklas. De 
måste också förfoga över ett ändamålsenligt händelseschema för självbeskriv-
ning. Av egen erfarenhet bör de veta vad jag beskrivit som att tänka oberoende 
av tid, rum och ansvarsområden. De bör helst förstå och kunna förklara de so-
cio-kognitiva orsakssamband som motiverar självbeskrivning De bör ge den 
självbeskrivande gruppen i uppgift att etablera ett ändamålsenligt, lätt förverkli-
gat och gemensamt arbetssätt, snarare än att försöka finna och beskriva det 
(enda) befintliga arbetssättet. Gruppen måste under hela arbetet kunna ifråga-
sätta all historisk konsensus. I direktiven bör ingå att också se över och omarbe-
ta de relaterade/underliggande/befintliga dokument (instruktioner, checklistor, 
lathundar etc.) som används i verksamheten.  



276  DEL III: SOCIO-KOGNITIV KARTLÄGGNING 

Forskningsfråga V: Vad kännetecknar god handledning vid processkartläggning? 
Den person som utses att handleda självbeskrivning bör ha grundläggande kun-
skap om det som ska beskrivas, men bör inte vara medlem i gruppen (hemma-
blind). Handledarens viktigaste förmåga torde vara att, så bra som möjligt, si-
multant kunna analysera deltagarnas olika tänkesätt och formulera och förklara 
skillnader och likheter dem emellan. Det gäller att aktivt lyfta fram och ifråga-
sätta misstänkt tvetydiga begrepp samt att sträva mot formuleringar med så lite 
tolkningsutrymme som möjligt. Önskvärt är så god vana med uppgiften att 
nämnda förmågor inte blockeras av handledningens praktiska bestyr. Gemen-
sam mening skapas mera effektivt om handledaren ordnar praktiskt så att alla 
deltagare kan fokusera på en gemensam tavla eller projektor som visar den text 
eller grafiska symbol som för tillfället är aktuell och som allt tänkande och alla 
samtal ska handla om.  

Forskningsfråga VI: Vad kan sägas specifikt om processkartläggningens förmåga att utveck-
la tjänstekognition och att göra den mera samstämd? 
Sett ur avhandlingens socio-kognitiva perspektiv uppvisar processkartläggning 
många fördelar. Utan avgränsning i tid, rum och socialt konstruerade gränser, 
tydliggör processkartläggning organisationens grundläggande logik. Vi får en 
bild av den/de värdeskapande kedja/kedjor av aktiviteter som genererar verk-
samhetens syfte och mål. Kombinationen mellan att först identifiera uppfatt-
ningar genom brainstorming, för att sedan försöka att förstå dess innebörd som 
en logisk händelsekedja, gör att den tysta kunskapen blir formulerad. Process-
kartors möjlighet till indelning i nivåer (skikt) gör det möjligt att hantera stora 
mängder information och att säkerställa logiken i långa tankekedjor. Också i 
mycket omfattande verksamhet kan alla delar (tankedomäner) göras inbördes 
logiska och kompatibla. Till fördelarna hör också att det blir naturligt och 
oundvikligt att ge unika namn till de aktiviteter som diskuteras. Tolkningen av 
denna fråga, som därmed är avslutad, ges en något mera utförlig presentation i 
resultatsammanställningen, avsnitt 14.3. 

Forskningsfråga VII: Hur uppnås goda resultat vid processkartläggning? 
För att olika delar av tjänstekognitionen ska fungera samtidigt och tillsammans 
är det viktigt att detaljering (av aktiviteter och delprocesser) alltid sker med ut-
gångspunkt från, och med tydliga kopplingar till, en övergripande processkarta. 
Det gäller att börja övergripande, sammanhållande för att sedan zooma ned i 
viktiga delaktiviteter. 
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Till dess att berättelsen om arbetets utförande blivit tydlig, lättbegripen och ac-
cepterad, bör intervallet för självbeskrivning varken vara så långt att deltagarna 
vill förkasta allt som skrivits och börja om från början, eller så kort att doku-
mentet inte kan ses med nya ögon. Mötenas längd bör inte vara så snålt tilltagen 
att för stor andel åtgår till rekapitulation. Här krävs således situationsanpass-
ning, personanpassning och fin fingertoppskänsla för stämningar. 

Aktiviteternas förädlingsobjekt (resultat) bör namnges så att de kompletterar 
(inte omformulerar) namnet på aktiviteten och så att de signalerar dess syfte 
(inte det sätt på vilket syftet uppnås). 

Skälen till att självbeskrivning bör fokusera hur aktiviteterna utförs är att det 
lockar fram den tysta kunskap som kan dölja sig under påståenden om vad som 
görs, samt att risken minskar för låsta positioner (hur är inte lika tydligt kopplat 
till den personliga identiteten som vad och vem). Fokuseringen på hur underlättar 
dessutom strävan att få det logiska, tankeriktiga och rationella i arbetssättet att 
framträda så väl att utrymme inte ges för alternativa tolkningar. Ett tillräckligt 
tydligt hur (rätt detaljeringsgrad) har uppnåtts när värdekedjans logik förstås så 
lika inom gruppen att produktionsresultaten hamnar på en jämn och önskad 
nivå. Här finns ett klart mätproblem som jag avgränsat mig ifrån. 

De tänkesätt som formas ska vara lätta att dokumentera och förstå. Vad som 
framhölls med anledning av detta var betydelsen av: 

• en begränsad användning av olika grafiska symboler  
• återhållsamhet vad gäller antalet kopplingar mellan grafiska objekt 
• ett begränsat antal objekt på varje bild 
• en tät, avskalad men innehållsrik text 
• att aktiviteten, när den återges i löptext, åskådliggörs som en logisk och 

sammanhängande berättelse ”från ax till limpa” 
• väl invanda, praktiska och lätt tillgängliga verktyg 
• en noggrann avvägning mellan text och grafik samt en 
• enhetlig layout för de processkartor och textdokument som skapas. 

I nästa kapitel tolkas självbeskrivningens villkor istället från överordnad strate-
gisk nivå. Frågan är hur den tjänstekognition som utvecklas (i enlighet med det 
första ledet i syftet) kan styras till att främja en verksamhets övergripande syfte 
och mål (i enlighet med syftets första led).  
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12 Processkartläggning för strategisk styrning 

En självbeskrivande grupp blir självlärande och därmed mindre beroende av 
traditionell operativ styrning. Emellertid vore det oförenligt med själva grund-
idén för en organisation, dvs. att samordna delar till en större helhet, att ge en 
organisatorisk enhet fullständig autonomitet. I fallet Arbetsförmedlingen är det 
inte önskvärt att ca 360 lokala Af finner alltför säregna sätt att arbeta och att det 
lokala särspråket blir alltför unikt. Önskvärt är däremot att framgångsrika an-
greppssätt inom en övergripande ram utvecklas och sprids, att kunskapen enhe-
terna emellan utjämnas och att tänkesätten fungerar tillsammans. Skillnader i 
tjänstekognition måste kunna utjämnas mellan enheter, men eftersom det ofta 
kan vara omöjligt att stoppa produktionen för att hela personalen ska kunna 
delta, uppstår också frågan hur tänkesätten ska kunna överföras från den själv-
beskrivande gruppen till dem som inte deltagit. Värdet av självbeskrivning vore 
begränsad om tänkesätten inte kan överföras från den själbeskrivande gruppen 
till andra inom samma enhet och utjämnas gentemot tänkesätten hos andra 
självbeskrivande grupper och enheter. Av strategisk betydelse torde vara att 
självbeskrivning kan styras för att utveckla och upprätthålla ett ”kollektivt med-
vetande” (se s 33) också inom en sammanslutning av organisatoriska enheter.  

Högsta ledningen kan dessutom behöva peka ut riktningen och ibland torde det 
vara ofrånkomligt att i vissa delar detaljstyra hur arbetet utförs. Självbeskrivning 
i större organisationer kan därför kräva att friheten att författa egna instruktio-
ner kan kombineras med utifrån ställda krav på viss design. Forskningsproble-
met i denna avhandling är just ifall lokal organisering och strategisk styrning kan 
kombineras och fås att samverka och för detta ändamål fortsätter nu tolkningen 
av forskningsfråga II om vad som sker när fördefinierad design möter lokalt en-
hetlig tjänstekognition. Vad gäller forskningsfråga IV, om vad som bör känne-
teckna den lokale chefens roll och förhållningssätt, så avslutas nu tolkningen 
genom diskussioner om den strategiska betydelsen av chefens aktiva deltagande 
vid självbeskrivning. Forskningsfråga V, om vad som kännetecknar god handled-
ning vid processkartläggning, fullbordas också, i detta fall med diskussioner om 
hur handledaren i viss mån kan påverka hur tjänstekognitionen utvecklas. Ock-
så tolkningen av forskningsfråga VII, om hur goda resultat uppnås vid process-
kartläggning – som påbörjades i föregående kapitel – slutförs, genom diskussio-
ner om överföring av tjänstekognition. 
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Fokus i respektive avsnitt är följande strategiska aspekter på självbeskrivning, 
inom parentes anges berörd forskningsfråga och sida:  

• Självbeskrivningens retrospektiva mening (II, 281) 
Hur självbeskrivning påverkar kulturen vad gäller förändring och strategisk styrning 
så att intresset för och förmågan till förändring ökar. 

• Om chefens deltagande (IV, 286) 
Om varför det är strategiskt viktigt att chefen deltar i självbeskrivningen och inte 
nöjer sig med att ta del av dokumentationen efteråt.  

• Att sprida tjänstekognition (287) 
Om förutsättningarna och utsikterna för överföring av strategiskt viktiga tänkesätt 
till och mellan självbeskrivande grupper och övriga medarbetare. De strategiska 
kravens natur samt hur långt självbeskrivningen har avancerat, ger fyra olika ut-
gångspunkter: 

o Traditionell implementering (II, 288) 
Strategisk styrning av självbeskrivande grupper. 

o Social förhandling om verkligheten (V, 289) 
Handledarens möjligheter att i någon mån styra tjänstekognitionen mot en 
i förväg definierad tankemodell. 

o Interkonstellativ kunskapsdiffusion (VII, 292) 
Spridning av tjänstekognition från den självbeskrivande gruppen till övriga 
medarbetare och självbeskrivande grupper emellan. 

o Kognitiv fusionering (VII, s 296) 
Samsyn mellan grupper med internt likartad tjänstekognition. 

Även här tas avstamp i den referensram som utvecklades i kapitel 6. Mera än i 
föregående kapitel kommer jag att stödja mig på den empiri som jag ackumule-
rat under mina drygt tio år som reflekterande praktiker (Bl.a. Ekonomistyr-
ningsverket, Naturvårdsverket och AMV, avsnitt 5.2, s. 85). Där så är möjligt 
hämtar jag också stöd från skeendet på Af i Kneg (kapitel 8). Tolkningarna 
stöds även i hög grad av chefernas berättelser i kapitel 9 samt, vad gäller ta-
belluppställningarna, av enkätsvaren i bilaga d från handledare inom Af (avsnitt 
7.6-7.8).  

Vi börjar med att fortsätta tolkningen från kapitel 9 av forskningsfråga II om 
vad som sker när fördefinierad design möter lokalt enhetlig tjänstekognition. 
Enligt antagande II (kapitel 1) underlättas den strategiska styrningen av den 
alltmer likartade tjänstekognition som enligt min tolkning av forskningsfråga I 
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(slutförd i kapitel 9) uppstår vid självbeskrivning. Påbjudna förändringar uppfat-
tas då mera lika vilket måste betraktas som en grundläggande förutsättning för 
nytt samordnat beteende77. Vid självbeskrivningen på Af i Kneg kunde anas hur 
samtalet efterhand blev mer insiktsfullt och konstruktivt (avsnitt 8.2). Cheferna 
(i kapitel 9) vittnade om att självbeskrivning bidrog till en förbättrad förmåga att 
samtala om verksamheten och att det inte var några större problem att förmå 
grupperna att beakta kraven från Af Sverige. Efter att tidigare ha diskuterat 
självbeskrivningens prospektiva och intermediära mening, utgår jag nu från den 
mening som skapas om självbeskrivning retrospektivt (i efterhand). 

12.1 Självbeskrivningens retrospektiva mening 
Vi startar praktiskt med en kort rekapitulation av händelseförloppet på Af i 
Kneg. Det konkreta resultatet från de två tillfällen vi följde processkartlägg-
ningen kan sammanfattas i ett fåtal punkter varav de tydligaste kanske var att: 

• matchning tidigt i processen bör göras för att verifiera att de uppgifter 
som läggs in om den sökande är användbara för att hitta ett arbete, men 
att detta inte måste följas av en jobbanvisning 

• vilka som bokas in på Basinfo eller inte är oklart och att de urvalskriteri-
er som meddelades på ett APT uppfattats olika. 

Många timmar, med förmedlingens all personal samlad, förbrukades, kanske 
något förvånande, för att komma fram till detta. Med erfarenhet från ett stort 
antal liknande övningar, hade jag redan från början kunnat presentera en lista 
över dessa och många andra insikter som vanligen uppkommer vid processkart-
läggning på en svensk arbetsförmedling.  

Personalens arbete med att själva identifiera bristerna gör emellertid att insik-
terna också finner sin plats i en komplicerad kognitiv struktur. Vad som inte 
syns på ytan, är den intensiva utveckling som denna struktur utsätts för. Utan 
att det nödvändigtvis syns i processbeskrivningen lär de sig bl.a. att basinforma-
tionen innehåller så mycket mer än information om a-kassan (vilket bland annat 
kan påverka deras uppfattning om hur urvalet bör göras).  

När exempelvis någon bekänner att meritförteckningen i datasystemet möjligen 
inte alltid uppdateras för nygamla sökande, ges inte detta den uppmärksamhet 
det kan förtjäna (s 185). Men när senare aktiviteter diskuteras har frågan goda 

                                                 
77 Möjligen kan slumpen göra att samordnad handling ibland uppstår som ett resultat av missför-
stånd.  
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förutsättningar att åter aktualiseras: med tydlighet och samsyn om vilka data 
som egentligen behövs, blir konsekvenserna av inaktuella data mera påtagliga. 
På så vis blir samtalet efterhand mer konkret, men på Af i Kneg är insikterna 
ännu inte så långt utvecklade att alla brister genererar frågor för meningsska-
pande.  

Efterhand som uppfattningar i fråga om arbetets utförande överförs mellan 
deltagarna och likartas, blir det tydligt hur förutsättningarna för samordning och 
enhetligt utförande ökar. Jag har tidigare illustrerat hur språket anpassas för att 
bidra till utvecklingen. Vad som inte framhållits är att diskussionerna om ett 
ändamålsenligt arbetssätt också kräver att samsyn etableras om verksamhetens 
syfte och vilka värden som bör bevakas, dvs. att den gemensamma och kulturellt 
betingade värdegrunden utvecklas.  

I tabell 2 ges en översikt med exempel på iakttagelser jag gjort i fråga om förut-
sättningar för samordning och enhetligt beteende.  

Tabell 2: Exempel på retrospektiva iakttagelser av självbeskrivningens effekter i fråga om 
förutsättningar för samordning och enhetligt beteende 

Före
självbeskrivning 

Under 
självbeskrivning 

Efter 
självbeskrivning 

Begrepp har olika innebörd. Begreppen reds ut. Begreppen används mera 
lika. 

Arbetet utförs mer eller 
mindre olika. 

Ett gemensamt hur formule-
ras. 

Arbetet sker mera samord-
nat. 

Generella regler (ex lagen 
om arbetslöshetsförsäkring) 
tolkas olika av olika medar-
betare. 

Reglerna appliceras på, 
översätts och konkretiseras 
för varje aktivitet. 

Tolkningsutrymmet minskar 
vilket leder till mera enhetlig 
tillämpning. 

 

I del I konstaterades på teoretiska grunder att när medarbetarna delger varandra 
hur de arbetar uppstår ett lärande, inte bara om det egna arbetet, utan också om 
de arbetsuppgifter som utförs av andra. Det utvecklas ett slags sammanhängan-
de och delad uppfattning, ett kollektivt medvetande, om såväl helhet som delar 
inom den enhet i vilken man ingår. Kunskapen om vad som händer efter den 
egna uppgiften i värdekedjan ger förutsättningar för samordning. En insikt om 
vad som utförts tidigare innebär att behovet minskar av att kontrollera och av 
att upprepa vad andra tidigare gjort (jfr tidigare diskussion om överlappningar 
och glapp i beskrivningar, s 268, samt flerdubbla kartläggningssamtal, s 254). 
Möjligheterna att ersätta varandra vid frånvaro ökar. De insikter som följer av 



 

KAPITEL 12 – PROCESSKARTLÄGGNING FÖR STRATEGISK STYRNING 283 

att utveckla varandras arbetsuppgifter, verkar också bidra till ett slags kulturell 
utveckling som tar sig uttryck i ömsesidig respekt och sammanhållning (tabell 
3). 

Tabell 3: Exempel på effekter av den kunskapsspridning som sker genom självbeskrivning 

Före
självbeskrivning 

Under 
självbeskrivning 

Efter 
självbeskrivning 

Det som gjorts tidigare i 
processen måste kontrolle-
ras, d.v.s. göras om. 

Medarbetare deltar också i 
att beskriva sådant de själ-
va inte är inblandade i. 

Kunskap om vad som krävs 
för fortsatt arbete i senare 
aktiviteter gör att arbetet blir 
bättre utfört. 
Kunskap om hur arbetet 
utförts i tidigare aktiviteter 
ökar tilltron och minskar 
mängden omarbete. 

Vissa aktiviteter kan bara 
skötas av en viss person. 

Kunskap sprids. Minskat personberoende. 

”Vad de andra där borta gör 
är det ingen som vet.” 

Medarbetare deltar också i 
att beskriva sådant de själ-
va inte är inblandade i. 

Bättre sammanhållning och 
ökad respekt för kollegor-
nas arbete. 

Självbeskrivning påverkar synen på förändring 
Tidigare har konstaterats att utvecklingen och införandet av ett gemensamt och 
väl förankrat ”nuläge”, framstår som en viktig förutsättning för utveckling: med 
tvister om verklighetens beskaffenhet går det inte att föra en ordnad diskussion 
om förändring. Att t ex aktiviteten ”jämföra med styrande dokument” i AMS 
process för att stödja införandet av ett processorienterat arbetssätt (bilaga c) 
kommer först på sjätte plats, beror på den praktiska (och i del I teoretiskt be-
lagda) erfarenheten att externa krav på förändring lättare diskuteras utifrån en 
gemensam syn på det befintliga arbetssättet. I likhet med vad som tidigare sagts 
om autonom förändring ökar förutsättningarna för samordnad handling, om 
den oreda kan undvikas, som annars uppstår när olika aktörer, utifrån olika 
uppfattningar, förstår förändringen på olika sätt. Detta kan vara en förklaring 
till varför Gävleborgs län (som länge hade arbetat med att kartlägga sina proces-
ser) klarade implementeringen av Af Sverige bättre än andra (s 129). Där fanns 
en sådan mer likartad syn på verkligheten som gör att mer gemensam mening 
kan uppstå om förändringars innebörd.  

Jag har ofta märkt att anpassningen, exempelvis till AMS krav, inte medfört så 
omvälvande och skrämmande upplevelser som arbetslaget befarat. Delvis kan 
det förklaras av att medarbetarnas genomgång av processens logik, genererat 
insikter som liknat dem som föranlett kraven från AMS. Det är emellertid också 
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uppenbart att praktiskt utvecklingsarbete stimulerar intresset för, och tron på 
möjligheterna med, förändring. Det blir plötsligt möjligt och stimulerande att 
tillgodose de krav som ställs och att därför pröva helt nya och kanske främ-
mande tillvägagångssätt.  

Medarbetares intresse för och förmåga till förändring utvecklas i en miljö där 
arbetssättet diskuteras. Fokus förskjuts från att eftersöka problemens orsaker 
utanför den egna organisationen, mot ett intresse för vad som faktiskt går att 
åtgärda (jfr ”Problem i Kneg”, s 176). Först när medarbetarna upplever att de 
har kontroll över den egna arbetssituationen, blir det meningsfullt att beakta det 
sociala tryck som omgivningen utövar och som, om det tillgodoses, kommer att 
stärka den egna självkänslan.  

Mot bakgrund av att implementering av organisatorisk design är erkänt svårt, är 
det intressant att konstatera att självbeskrivning verkar påverka synsättet och 
kulturen vad gäller förändring och strategisk styrning (tabell 4).  

Tabell 4: Exempel på iakttagelser av hur förutsättningarna för förändring och strategisk 
styrning förändras genom självbeskrivning 

Före
självbeskrivning 

Under 
självbeskrivning 

Efter 
självbeskrivning 

”Om det inte vore för den 
besvärliga omvärlden, skul-
le vår process fungera ut-
märkt”. 

Bilden klarnar så att möjlig-
heter uppenbaras. 

Mera konstruktivt fokus på 
sådant som kan åtgärdas. 

Processkartläggning ses 
som ”ännu en grej som 
AMS vill att vi lägger tid på”. 

Deltagarna upplever att 
processkartläggning hand-
lar om verkligheten. 

Processkartläggning tar tid 
som är svårfunnen, men det 
är mödan värt. 

”Ledningens idéer om för-
ändring är inte realistiska”. 

Föreslagna förändringar 
kommer in i sitt rätta sam-
manhang. 

”Vi gör redan så som led-
ningen vill, det är inget 
nytt”. 

Då tjänsteprocesser är 
osynliga är de också otydli-
ga. Utveckling, drift och 
uppföljning störs av ständi-
ga missförstånd och dis-
kussioner om hur det egent-
ligen förhåller sig. Att förstå 
processen ställer stora krav 
på intellektuell förmåga. 
 

Processen görs synlig och 
förstådd genom att medar-
betarna själva formulerar 
aktiviteternas innebörd. 

Samtal styrs av en gemen-
sam referensram som man 
rent fysiskt kan peka på. 
Det finns ett gemensamt 
svar på hur man arbetar.  
Mindre tid läggs på diskus-
sioner om hur den befintliga 
situationen ser ut. Mer tid 
läggs på konstruktiva lös-
ningar.  

Problem är ofta relaterade 
till personfrågor: ”Erik och 
Lisa borde få något annat 
att göra”. 

I kartläggningen är frågan 
om vem ovidkommande: 
där fokuseras hur arbetet 
bör utföras.  

Problemen avpersonifieras 
och kan därmed lösas. Det 
sociala klimatet förbättras. 
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Hur självbeskrivning gör världen mera komplicerad 
Den som är mest säker på hur något skall tolkas, kan ibland vara den som inte 
vet så mycket om ämnet. Bood (1998) menar att eftersom mindre väl grundade 
uppfattningar består av färre kognitiva element, så erbjuder de också färre möj-
ligheter till tolkning. De med mera utvecklad tjänstekognition kan med större 
säkerhet uppfatta nyansskillnader och bedöma ett fenomen utifrån flera aspek-
ter. Det svar på forskningsfråga I som tidigare formulerades (s 224) innebär att 
medarbetarnas förståelse för sammanhangen i den egna verksamheten breddas 
och fördjupas genom självbeskrivning. ”Differentieringsgraden hos människors 
organisationsbilder … är beroende av behovet (eller möjligheten) att, som indi-
vid eller grupp, få precisera en ståndpunkt eller beskrivning inom ett givet om-
råde. Det är när vi går från en mer passiv tillvaro i organisationen till att formu-
lera oss i tal, skrift eller i andra handlingar som våra bilder av och föreställningar 
om organisationen formas” (Hellgren & Löwstedt 1997, s 55).  

När medarbetarna utvecklar mera utförliga kognitiva kartor uppnår de även 
förmågan att se problemen i ett större och mera komplext sammanhang. Ge-
nom minskat gnäll och mindre fokusering på andras tillkortakommanden mär-
ker cheferna inom Arbetsförmedlingen hur kulturen bland medarbetarna ut-
vecklats mot en ökad ödmjukhet inför verklighetens komplexitet. Chefens akti-
viteter legitimeras när medarbetarna ser komplexiteten i vad som ska ledas. Be-
skrivningen från Af Kneg visade att också chefer som deltar i självbeskrivning 
kan få en aha-upplevelse om att allt inte är så självklart som det verkar (s 156). 
Självbeskrivning innebär att medarbetarna socialiseras in i chefens verklighet 
och chefen i medarbetarnas. Ökad kunskap gör att man lär sig att på ett djupare 
plan värdera också kollegornas bidrag till resultatet (se Grønhaug & Falkenberg 
1998). Bara efter två dagars självbeskrivning gick det också att märka hur med-
arbetarna på Af i Kneg blev alltmer precisa och konstruktiva i sin dialog. När 
perspektiven breddas, fördjupas, struktureras och blir fler, framskymtar möjlig-
heter som tidigare inte gick att urskilja. Ramen har blivit större samtidigt som 
den ökade förmågan till tolkning gör att möjligheter och detaljer kan ges en 
mera nogsam prövning.  

Min sammantagna bedömning, så långt, av forskningsfråga II, om vad som sker 
när fördefinierad design möter lokalt enhetlig tjänstekognition, är att den enhet-
liga tjänstekognitionen (och arbetet med självbeskrivning) verkar påverka kultu-
ren vad gäller förändring och strategisk styrning, intresset för och förmågan till 
förändring ökar. Antagande II om att likartad tjänstekognition underlättar stra-
tegisk styrning kan därmed bekräftas. Tolkningen av frågan återupptas dock 
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efter nästa avsnitt och den tillfälliga övergång som där sker till forskningsfråga 
IV om vad som bör känneteckna den lokale chefens roll och förhållningssätt. 

12.2 Om chefens deltagande 
Med utgångspunkt från tidigare redovisade teorier om meningsskapande kan 
ledarskap ses som en fråga om att (genom “sensegiving”, se Gioia & Chittiped-
di 1991, s 442) försöka påverka tjänstekognitionen mot mera önskvärda upp-
fattningar om den organisatoriska verkligheten (se också Gioia & Thomas 1996; 
Bartunek et al. 1999; Dunford & Jones 2000; Corley & Gioia 2004). Medan vis-
sa ledare kanske har en inneboende förmåga att prata fram önskad mening, kan 
många vara beroende av verktyg och metoder för startegisk styrning.  

Med tanke på det intensiva meningsskapande som verkar ske i samband med 
självbeskrivning, har jag många gånger förvånats över de chefer som väljer att 
själva utebli. Dutton et al (2002) och Maitlis (2005) menar att chefer ofta är 
omedvetna om, och därför inte deltar i, det meningsskapande som faktiskt sker 
kring frågor av strategisk betydelse. När självbeskrivning enkom betraktas som 
ett sätt att objektivt kartlägga, och något förbättra, den befintliga verksamheten 
– då kan chefen lika gärna ta del av detta efteråt. Den som är omedveten om 
det intensiva meningsskapande som sker och som därför inte deltar, kan fram-
stå som ointresserad av det den är satt att leda. När gruppen stöter på skilda 
uppfattningar om väsentligheter, kan osäkerhet uppstå om gruppens mandat, en 
chefs medverkan hade behövts. Det meningsskapande som kanske ändå sker, 
sker ostyrt, utfallet kan inte påverkas och resultatet kan sällan förutsägas. Kog-
nitiva barriärer uppstår mellan chef och medarbetare som försvårar möjlighe-
terna att leda. Som tidigare framhållits måste gruppen så långt som möjligt vara 
autonom i förhållande till överordnade delar av organisationen, men detta inne-
bär inte att den närmste chefen kan lämnas utanför.  

För att genom självbeskrivning uppnå en effektiv, flexibel och följsam verk-
samhet måste det först och främst dras en gräns mellan vad som kan fastställas 
lokalt, och vad som oundvikligen måste bestämmas centralt, ev. gråzoner måste 
klaras ut. När detta är gjort, är det dags att, som nu ska ske, återkomma till den 
traditionellt svårbemästrade frågan om möjligheterna till strategisk styrning ge-
nom överföring av kognition.  

Därmed är tolkningsarbetet slutfört vad gäller forskningsfråga IV om vad som 
bör känneteckna den lokale chefens roll och förhållningssätt. Den sammantag-
na tolkningen av denna forskningsfråga presenteras i avsnitt 14.1. 
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12.3 Att sprida tjänstekognition 
Innan tolkningen fortsätter för forskningsfråga II, och senare för de två andra 
forskningsfrågor som berörs i detta avsnitt (V & VII), vill jag inleda med att 
utifrån tidigare refererad litteratur konstatera att motstånd kan förväntas när  

• alltför disparata verkligheter ger diversifierat meningsskapande och därav 
följande förvirring (jfr Ericson 1998) 

• kommunikationen är enkelriktad och medarbetarna slipper bemöta (prö-
va) förändringen och därigenom bindas till den (Weick 2001, s 14-16) 

• förändringen inte passar in i befintlig kognitiv struktur (Weick 1979), 
dvs. när  

o logiska brister uppdagas 
o väsentliga led i argumentationen saknas (förändringen presenteras 

så abrupt att medarbetarna inte får chans till stegvis och djupgå-
ende förståelse). 

Omvänt gäller att inordning underlättas när 

• tänkesätten om verksamheten är mera likartade och strategin därför ska-
par mer gemensam mening (jfr Ericson 1998) 

• strategins alla delar presenteras i sitt logiska sammanhang (och på så vis 
uppfyller rimlighetskriteriet vid meningsskapande, se Weick 1979) 

• alla aktörer inte bara formellt har tillgång till samma information, utan 
steg för steg, skapat gemensam mening om strategins innebörd (Weick 
& Roberts 1993) 

• medarbetarna binds till strategin genom bekräftande och oåterkalleliga 
handlingar (Weick 2001, s 14-16).  

Vad gäller förutsättningarna och utsikterna för överföring av strategiskt viktiga 
tänkesätt till och mellan självbeskrivande grupper, går det att urskilja två olika 
dimensioner. Om dimensionerna ställs mot varandra framkommer fyra olika 
utgångspunkter för förändring (figur 30). Den första dimensionen bygger på att 
förutsättningarna kan vara olika mellan en grupp som just inlett sitt arbete och 
en som redan utvecklat en mera likartad tjänstekognition. Den andra dimensio-
nen innebär att premisserna är annorlunda beroende på om det gäller att införa 
ett specifikt tänkesätt eller om det strategiska målet är att (ospecificerad) enhet-
lighet och samordning ska uppstå ”interkonstellativt” (dvs. mellan olika gruppe-
ringar, t.ex. intraorganisatoriskt mellan två enheter, interorganisatorisk mellan 
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två organisationer eller mellan dem som ingår i den självbeskrivande gruppen 
och dem som inte kunnat delta).  

För att i de följande avsnitten diskutera dessa fyra olika utgångspunkter för för-
ändring börjar jag med förutsättningarna för ”traditionell implementering” som, 
enligt tidigare resonemang, torde vara relativt goda för grupper med likartad 
kognition (forskningsfråga II). 

Traditionell implementering 
De socio-kognitiva glasögon som här tillämpas ger högst rimliga förklaringar till 
vad som tidigare anförts av Edwards & Peppard (1994) och Love & Gunaseka-
ran (1997), nämligen att en självbeskrivande grupp (som arbetar enligt TQM) är 
mera mottaglig för extern styrning (införande av vad andra tänkt ut vid arbete 
enligt BPR). Förändringarna möter en organisation som bl.a. är van och intres-
serad av (inkrementell) förändring, som har uppnått gemensamma tänkesätt 
genom att beskriva ”nuläget” och som redan betraktar verksamheten som 
gränsöverskridande flöden. När en idé om ny design framförs till en grupp med 
likartade och väl dokumenterade tänkesätt kan den presenteras i sina bestånds-
delar, en portion i taget, i sitt rätta kognitiva sammanhang och utan den förvir-
ring som uppstår när alla talar utifrån unika, komplexa och oförenliga uppfatt-
ningar. Idén kan då hanteras under mera ordnade former och värderas utifrån 
det helhetsperspektiv som följer av en väl utvecklad tjänstekognition. Naturligt-
vis anpassar sig de samsynta medarbetarna inte till vad som helst, och möjlighe-
terna att genomdriva vad som framstår som illa genomtänkt, är högst begränsa-
de. För att pröva vad som sägs kommer deltagarna att opponera sig och ibland 
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Figur 30: De strategiska kravens natur samt hur långt självbeskrivningen har avancerat, 
ger skilda utgångspunkter för förändring. 
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kan detta leda till att idén måste justeras (redan genom det att dess förespråkare 
hör sig själv uttala sina tankar, kan idén komma att förändras). Sannolikheten är 
dock stor för att en sådan ändring är väl motiverad. Därmed lämnar vi forsk-
ningsfråga II, men tolkningen av denna fortsätter i nästa kapitel. 

Social förhandling om verkligheten 
Så långt har jag diskuterat självbeskrivning som ett verktyg för att bädda för 
eventuella kommande krav på strategisk förändring. När förändring står för dör-
ren kan det dock kännas omständligt och tidsödande att först likarta befintlig 
tjänstekognition genom att beskriva det gamla, för att därefter förändra. Många 
chefer skulle frestas att direkt beskriva det nya. Rimligen skulle också medarbe-
tare ogärna beskriva något som de förstått redan är inaktuellt. Med koppling till 
forskningsfråga V – om vad som kännetecknar god handledning vid process-
kartläggning – diskuteras här hur en handledare, med varsam hand, i viss mån 
kan påverka förloppet i önskad riktning. 

Jag noterar att kollegorna på Af i Kneg använder (minst) två retoriska vapen i 
den interna argumentationen. Trots att AMS krav inte står högt i kurs, verkar 
det vara socialt legitimt att anföra externa påbud som argument för ett visst bete-
ende. Den som kan visa att ”så ska vi göra för så är det sagt” möter inga explici-
ta invändningar och många gånger kan sådan argumentation leda till synbar 
konsensus. Det vanligaste retoriska vapnet är emellertid arbetsflödets logik och 
frågan är vad som är starkast? Kommer deltagarna, med dörren stängd till tjäns-
terummet, verkligen att följa sådana externa påbud (espoused theory) som upp-
fattas stå i konflikt med praktisk logik (theory in use)? Det framstår som att 
praktisk logik måste överställas externa påbud för att självbeskrivning ska leda 
till sådant meningsskapande som gör att ord överensstämmer med handling. Å 
andra sidan blir en handledare som uppmuntrar ifrågasättandet av givna regler 
säkert inte långvarig.  

Exemplet från Kneg visar att det långt ifrån är självklart hur självbeskrivning på 
operativ nivå kan kombineras med extern design. Handledaren hade ambitionen 
att styra förloppet, men verkade inte ha en klar bild av hur detta skulle gå till. 
Den kvardröjande känslan är den av ett illa dolt försök att ge deltagarna in-
trycket av en frihet de inte har. Exempelvis låtsades hon okunnig om att ”In-
skrivning/Introduktion” är AMS begrepp (s 155) och styrde mot detta utan att 
säkerställa konsensus. Ambitionen att styra var så stark att hon emellanåt körde 
över deltagarna genom att höra det hon ville höra. Samtidigt upptog ansträng-
ningarna att ändå framstå som lyhörd mycket tankekraft, vilket också är en för-
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klaring till den mentala blockering som inträdde. Hon t.o.m. komplicerade så-
dant som annars vore okomplicerat och antydde i strid med sin egen och AMS 
uppfattning, att lapparna för metoder skulle in under rubriken Fastställa tjänst. 
Deltagarna lät sig emellertid inte luras och förstod att det fanns ”ett facit”. I 
likhet med den arbetsplatsträff som tidigare diskuterats, framstår också detta 
försök att överföra kognition genom maktutövning, som ofruktbart.  

Tidigare har anförts att den mening som slutligen, och på bekostnad av alterna-
tiven, överlever meningsskapandets olika steg (figur 6, s 105) är den som delta-
garna finner mest rimlig. Konsensus är viktigt, men det betyder inte att självbe-
skrivning på något sätt är demokratiskt. Den med makt och inflytande över 
förloppet kan påverka vad människor accepterar, tar för givet och vad som för-
kastas (Pfeffer 1981). Det går exempelvis att påverka vilka ämnen som blir fö-
remål för meningsskapande, vem som talar med vem, vilka nya identiteter (rol-
ler, titlar etc) som erbjuds, vilka kriterier som används för att bedöma rimlighe-
ten, utrymmet för olika slags agerande, vilka definitioner som väljs ut samt hur 
dessa återges (Weick et al. 2005). Som tidigare nämnts menar också Nonaka 
(1994) att det ska vara möjligt att internalisera extern design vid självbeskriv-
ning. Det torde följaktligen gå att påverka vilken mening som skapas och i detta 
avsnitt diskuteras hur detta kan ske redan under det att självbeskrivningen in-
leds och innan det kollektiva medvetandet etablerats.  

Mot bakgrund av det mesta som tidigare framhållits om självbeskrivningens 
premisser, kan det invändas att det måste vara deltagarna som styr, och att det 
annars kan uppstå ett glapp mellan gruppens egentliga tänkesätt och det som 
dokumenterats (jfr prokrustessäng, s. 257). Förvisso bekräftas detta av berättel-
sen från Af i Kneg, men problemet där verkar vara att handledaren försöker 
styra förloppet på annat sätt än genom saklig och öppen argumentation. Ändå 
är hon inte mer än en social aktör bland andra. I viss mån skulle hon kunna 
påverka förloppet genom att ställa rätt frågor och uppmärksamma önskvärda 
svar. Emellertid är hon så hårt pressad av uppgiften att hon inte alltid förmår 
att beakta sin egen (dvs. AMS) tjänstekognition. Hon missar därför möjliga 
samtal om användbarheten hos AMS begrepp och processmodeller. Inte ens 
när ”den äldre” ger sitt uttalade stöd för uppdelningen i sju tjänster (s 174) tar 
hon tillfället i akt att leda gruppen i en diskussion om fördelarna med detta.  

Självbeskrivning är ägnat att samla upp, sammansmälta och likrikta deltagarnas 
tjänstekognition (för att därigenom uppnå en effektivare lokal organisering och 
en ökad följsamhet för förändring). Råmaterialet för denna sammansmältning 
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utgörs av deltagande medarbetares, chefers och handledares mentala modeller 
(som dock kan ha påverkats av ex. intryck från studiebesök, från centrala styr-
dokument, från litteratur etc.). Med en logisk modell i handledarens bakhuvud 
torde utfallet av beskrivningen i olika skeden kunna påverkas i önskad riktning. 
Handledaren har fördelen att den av denne önskade tjänstekognitionen, rimli-
gen är väl genomtänkt och därför har en tydlig logik som kan förväntas vara 
mera robust än den, hos deltagare vars kognitiva kartor ännu inte getts en sys-
tematisk översyn. Ett hinder är att rollen som en social aktör bland andra kan 
vara kringskuren av det främlingskap och den maktposition som handledarska-
pet kan medföra, risken är stor att deltagarna upplever att det finns ett ”facit”. 
Handledarens handlingsutrymme begränsas därför till att ställa fiffiga frågor och 
att, lite mer uppmärksamma (och därigenom binda deltagarna till) önskvärda 
svar (se exempel ”Af Storstad, s 171-173 samt nämnda chans som inte tillvara-
tas när den äldre uttrycker stöd för en indelning i sju tjänster, s 174). Med hän-
visning till den retrospektiva delen av empirin kan jag säga att det med noga 
avvägd framtoning också går att föreslå lösningar, eller kanske ännu hellre: att 
berätta hur andra enheter eller organisationer hanterar liknade frågor. 

Handledaren styr meningsskapandet genom att relatera det som nu sägs till vad 
som tidigare sagts. Deltagarna agerar, iakttar och etiketterar (enactment) och 
handledaren reagerar för att hjälpa deltagarna att selektera (selection). När 
handledaren bistår med selekteringen kan meningsskapandet i hög grad styras in 
mot en på förhand definierad övergripande logik. Förutsättningen verkar vara 
att handledaren har denna logik på näthinnan, förmår att förstå deltagarnas re-
sonemang, är kapabel att ställa de frågor som krävs för att frammana önskade 
inspel och att uppmärksamma de önskvärda svaren lite mer än de mindre önsk-
värda. 

Kanske kan en sådan strävan kritiseras för att vara ohederlig och manipulativ? 
Samtal syftar dock vanligen till att förankra vår bild av verkligheten hos motpar-
ten (kapitel 6) och vad som här diskuteras är egentligen att vara väl förberedd 
inför ett möte. Om organisering är att förstärka önskvärda, och att undertrycka 
oönskade, tankestrukturer (Weick 2001, s 52), torde dessutom allt framgångsrikt 
ledarskap kunna kritiseras för att vara manipulativt. 

Samtidigt som en erfaren handledare i hög grad kan påverka förloppet, måste 
det konstateras att det sällan räcker för att tillgodose alla de externa krav som 
ofta finns från en överordnad strategisk nivå. För att personalen på Af i Kneg 
ska finna ett arbetssätt som de är överens om och som leder till samordnad 
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handling, krävs att konsensus prioriteras till men för strategiska krav. Självbe-
skrivningens potential är förvisso kringskuren om denna motsättning inte kan 
hanteras, men till syvende och sist är det initiala arbetet med självbeskrivning (i 
fråga om externt initierad förändring) framförallt ägnat att förbereda organisa-
tionen för en något senare anpassning till strategiska krav.  

Genom detta har också forskningsfråga V, om god handledning vid process-
kartläggning tolkats färdigt. Den sammantagna tolkningen från detta och tidiga-
re kapitel presenteras i avsnitt 14.2. 

Interkonstellativ kunskapsdiffusion  
I kapitel 10 konstaterades att självbeskrivning bör organiseras på ett sådant sätt 
att ”alla så långt som möjligt kan delta, även om det inte kan ske samtidigt och 
på samma sätt”. Naturligtvis kan det vara svårt att helt stoppa produktionen 
och med allas samtidiga deltagande som ofrånkomligt krav, vore möjligheterna 
med självbeskrivning inskränkta. Flera av cheferna i kapitel 9 var dock mycket 
uppfinningsrika och det framstod som att de övervunnit många av hindren. 

Som framgår av min empiri kan interkonstellativ kunskapsdiffusion (att ex. 
uppnå enhetlighet mellan Af kontoren) vara av största strategiska betydelse. Att 
interkonstellativt få tjänstekognition att stämma överens är alltså en aspekt på 
hur goda resultat uppnås vid processkartläggning, dvs. något som rör den prak-
tiskt inriktade forskningsfrågan VII. Frågan behandlas i detta kapitel eftersom 
den berör överföring av tjänstekognition, mellan grupper och till medarbetare 
som inte deltar, och därför att detta kan vara strategiskt viktigt. 

Organisationens storlek, geografiska avstånd, och andra rationella (eller mindre 
rationella) skäl, omöjliggör ofta att självbeskrivning sker gemensamt i realtid. 
Därtill kommer att arbetsflöden ofta skär över organisatoriska gränser, varför 
den likartade tjänstekognitionen kan behöva omfatta flera enheter inom samma 
organisation. För att omfatta hela värdekedjan kan samsynen också behöva 
sträcka sig utanför den egna organisationen. Ur ett överordnat strategiskt per-
spektiv kan det vara viktigt att tjänstekognitionen sprids utanför den självbe-
skrivande gruppen. 

Jag ser framförallt tre typfall där alla inte alltid kan delta samtidigt: 

1. Lång värdekedja (många aktörer, stor komplexitet eller geografiska av-
stånd) 

2. Samma tjänst erbjuds på geografiskt åtskilda platser  
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3. Förhinder (medarbetare på den lokala arbetsplatsen är upptagna med 
annat) 

Självbeskrivningens kärna är det meningsutbyte som krävs för att gemensamt 
forma en verbal eller grafisk beskrivning av arbetssättet. För att driva på utveck-
lingen krävs att såväl individernas ageranden som förändringar i beskrivningen, 
kan ske snabbt och att de är väl synliga. Att exempelvis låta alla påverka genom 
att enskilt läsa och lämna synpunkter på redan färdiga formuleringar, torde vara 
långt mindre effektivt.  

Informationsteknologiska hjälpmedel (såsom e-post och videokonferenser) kan 
medföra att kommunikationen bromsas upp och att det personliga agerandet 
blir mindre synligt. För att självbeskrivning effektivt skall skapa mer gemen-
samma uppfattningar om verkligheten, krävs ett så intensivt och synligt me-
ningsutbyte som med dagens vardagsteknologi bara kan förväntas genom inter-
aktion, människa till människa, i en inte för liten grupp, på samma plats. Ur ett 
strategiskt perspektiv är det viktigt att, trots hinder i tid och rum, finna former 
för att engagera alla berörda i samtal om verklighetens beskaffenhet, samt att 
detta samtal sker i relation till, och med påverkan på, en gemensam modell.  

De som deltar i självbeskrivning utsätts för en intensiv och väl synlig interak-
tion med andra aktörer och denna effekt uppkommer oavsett om en uppdel-
ning av praktiska skäl har måst ske i mindre arbetsgrupper. En svårighet med 
gruppindelning kan ändå vara att vad en arbetsgrupp enas om kan vara något 
annat än vad andra grupper kommer fram till. Samstämd och fast förankrad 
tjänstekognition uppstår emellertid inte utan upprepade möten där det som sa-
des förra gången ofta förkastas till förmån för nya uppfattningar. Samtalet och 
tänkandet fortsätter också mellan mötena och deltagarna kan förmodas vara 
receptiva för intryck som, vid nästa möte, kan skapa ny, mera rimlig och mera 
ändamålsenlig mening. Under mellantiden finns chans att konfrontera de tankar 
som börjat gry med andra aktörers sätt att se på saken, dvs. med tänkesätten 
hos dem som inte deltagit eller som deltagit i andra grupper.  

Jag delar upp den fortsatta diskussionen om interkonstellativ kunskapsdiffusion 
i två delar först diskuteras hur det kan ske mellan den självbeskrivande gruppen 
och övriga medarbetare och sedan hur det kan ske självbeskrivande grupper 
emellan. 
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Interkonstellativ kunskapsdiffusion – mellan gruppen och övriga medarbetare 

Generellt sett, och oavsett varför alla inte kan delta, torde det vara viktigt att 
göra gruppens interaktion och tänkesätt (arbetsmaterial) synligt på alla tänkbara 
sätt. Ambitiöst vore exempelvis att filma gruppens möten så att de som inte 
deltagit kan ta del av händelseförloppet. Mera rimligt kanske är att hänga upp 
de preliminära processkartor som ritats i kaffehörnan och att göra all dokumen-
tation tillgänglig på intranätet. Personaltidningen kan regelbundet presentera 
innovationer som uppkommit genom arbetet och som bedöms viktiga att spri-
da. Allt som stimulerar till tankeverksamhet och samtal och som får övriga 
medarbetare att reagera och interagera, med varandra och med gruppen, torde 
vara av värde. Gruppen kan vid olika möten ges tillfälle att presentera sina tan-
kemodeller, inbjuda till diskussion och att uppmana den som har tid, att titta in 
och sitta med en stund. Viktigast av allt kanske är att vara konsekvent med att 
använda dokumentationen för sitt syfte: så fort diskussion uppstår (utanför 
gruppen) om problem eller förändringar i verksamheten bör dokumentationen 
plockas fram och användas som underlag (jfr förvaltning s 273).  

När de lokala förutsättningarna medför att alla inte kan delta, uppstår frågan om 
vilka som skall väljas ut. Med avhandlingens socio-kognitiva perspektiv är det 
inte givet att de med bäst kunskaper ska ges företräde – lika viktigt är att tänke-
sätten utvecklas och likartas hos de mindre erfarna. När system- och aktivitets-
kompetensen ska utvecklas är det också viktigt att de deltar som arbetar upp-
ströms eller nedströms i värdekedjan, eller som är indirekt berörda på annat 
sätt. Vad som ska förändras är ett socialt system: om en individ förändras på-
verkas direkt även helheten och ska individen förändras måste helheten föränd-
ras. Om en kritisk massa av socialt inflytelserika personer (significant others78) 
argumenterar och efterhand alltmer binder sig vid en gemensam definition, så 
är det sannolikt att övriga följer efter. Vid sidan av personer med formellt infly-
tande (utan vars medverkan gruppen kommer att vara osäker på sitt mandat) 
kan det alltså vara strategiskt viktigt att involvera dem med informell makt. När 
alla inte kan delta gäller det att bemanna gruppen så att risken för kognitiva bar-
riärer begränsas. Sammansättningen av mer eller mindre berörda, kunniga och 
okunniga personer, med formellt eller informellt inflytande, måste slutligen sty-
ras av lokala förhållanden.  

                                                 
78 Inom sociologin används termen ”significant others” för att beteckna personer med starkt inflytan-
de över en individs syn både på sig själv och på vilka sociala normer som skall råda (se exempelvis 
Berger & Luckmann 1967). 
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Värt att påpeka är att gruppernas sammansättning efterhand kan förändras och 
att det (redan från början) kan bestämmas att deltagare emellanåt kommer att 
bytas ut. När flera grupper arbetar parallellt kan en ambition vara att alla, någon 
gång, åtminstone skall delta i någon grupp. Förutom den kunskapsdiffusion det 
innebär att sätta sig in i och interagera med gruppens tänkesätt, kommer en till-
fällig deltagare också att lära sig något om processtänkandet och bekanta sig 
med den självbeskrivande gruppens förhållningssätt till utveckling.  

Interkonstellativ kunskapsdiffusion – mellan självbeskrivande grupper 
När samma tjänst erbjuds och kartläggs på geografiskt åtskilda platser finns ing-
en naturlig och ofrånkomlig anledning till gränsöverskridande tankeutbyte. 
”Varför måste vi göra lika” minns jag att en Af-chef undrade i samband med att 
projektet i Gävleborg introducerades (avsnitt 7.3). ”Varför måste ni göra oli-
ka?”, var det bristfälliga svar jag då kunde ge. Som tidigare framhållits kan det 
vara av strategisk betydelse med sådant som gemensam terminologi, enhetligt 
förhållningssätt mot kunder och att gemensamma system används lika (en dis-
tribuerad verksamhet utan något gemensamt har ingen anledning att vara en 
och samma organisation). När samordning mer är av strategisk än vardagsprak-
tisk betydelse återstår att förlita sig på den vilja till anpassning som ju faktiskt 
(enligt den ännu ej slutförda tolkningen av forskningsfråga II) blir allt starkare 
efterhand som kulturen förändras. Mottagligheten för externa krav kan, enligt 
min erfarenhet (och chefernas i kap 9) uppkomma ganska fort och då kan så-
dant som gemensamma rådslag, tillfälliga besök i andra grupper och intern 
marknadsföring vara nog så effektivt.  

När arbetsflöden av praktiska skäl måste delas upp i delprocesser blir det (för 
att tänkesätten ska bli kompatibla och kunna internaliseras, samtidigt och till-
sammans) strategiskt viktigt att grupperna fås att tala med varandra (jfr LGM, s 
62) och att de gemensamt självbeskriver gränsen dem emellan och tydligt fast-
ställer vad som överlämnas (jfr s överlappningar och glapp, s 269). För att inte 
hamna i tidigare nämnda Prokrustessäng (s 257) torde det vara viktigt att inleda 
med en gemensam modellering av den övergripande processen, för att sedan, 
med denna som underlag, identifiera och bemanna beskrivningen av ingående 
delprocesser. Kunskapsdiffusionen gynnas av ett gemensamt huvuddokument 
där delarna utarbetas och löpande uppdateras av respektive grupp. Då minskas 
risken för överlappningar och glapp och utformningen av delarna kan ske med 
tillgång till kunskap om detaljerna i en större helhet. Tänkesätt ändras och, om 
behov uppstår, måste det ändå alltid vara välkommet att föreslå förändringar 
också av den gemensamma och övergripande kartan. När flera grupper arbetar 
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parallellt kan ett särskilt forum fordras för sådana rådslag och för att sprida och 
diskutera de tänkesätt som uppkommit. För att ytterligare reducera risken för 
kognitiva barriärer kan man tänka sig en viss överlappning i bemanningen. Vis-
sa medarbetare kanske deltar i mer än en grupp eller så kanske deltagarna upp-
muntras att tillfälligt gästa andra grupper.  

När samma tjänst erbjuds och kartläggs på geografiskt åtskilda platser, är det 
inte lika enkelt med en gemensam dokumentation. Ändå kan en gemensam de-
finition på övergripande nivå många gånger vara önskvärd. I bästa fall kanske 
det går att inleda i storgrupp med gemensam kartläggning av den övergripande 
processen. Som tidigare diskuterats kan också en handledare i någon mån på-
verka gruppen i önskad riktning. Genom ett (i förväg tillkännagivet) rådslag, 
kan kvarvarande skillnader ofta elimineras. 

Kognitiv fusionering 
Rådslag torde också vara metoden för ”kognitiv fusionering” (figur 30), dvs. när 
det gäller att mellan två självbeskrivande grupper sammansmälta tjänstekogni-
tion som, inom respektive grupp, redan är likartad. På denna punkt saknar jag 
både empiriska referenser och egen erfarenhet, men i sådana fall har självbe-
skrivningen drivits så långt att förutsättningarna torde vara relativt goda för ett 
ordnat, sakligt och konstruktivt samtal. God handledning torde kunna bidra 
med att utreda vad som är faktiska skillnader i arbetssätt och vad som ”bara” är 
olika ord för samma sak. Sådana möten måste naturligtvis präglas av samma 
jämbördiga förhållningssätt som gäller självbeskrivning i övrigt. Kanske låter 
det omständligt, men om skillnaderna framstår som annat än marginella, torde 
en snabbare och mera ”rättvis” metod vara att gemensamt kartlägga processen 
från början. 

12.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har självbeskrivning diskuterats i förhållande till strategisk styr-
ning. Som tidigare konstaterats (forskningsfråga I) medför självbeskrivning att 
deltagarnas befintliga och varierande tänkesätt blir mera likartade. Nyckeln sy-
nes vara det meningsutbyte som uppstår när deltagarna, med egen kunskap som 
enda utgångspunkt, själva försöker klara ut vad som är bästa sättet att arbeta. Att 
detta måste ske förutsättningslöst (med deltagarnas tänkesätt som enda råmaterial) 
begränsar möjligheterna att, från strategisk nivå, påverka vad som blir resultatet. 
Det strategiska behovet att styra kan därför framstå som oförenligt med själv-
beskrivning, men argument har anförts som visar motsatsen.  
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Min tolkning är att de gemensamma tänkesätt som uppstår vid självbeskrivning 
snarare skapar förutsättningar för, än hindrar, strategisk styrning. Efter en tid av 
väl genomförd självbeskrivning verkar förändringskulturen förändras så att det 
t.o.m. uppstår efterfrågan på strategiska direktiv. Det synes som att självbeskri-
vande grupper gärna självständigt och på eget initiativ utarbetar och inför de 
förändringar som krävs. Detta empirinära och kanske lite ytliga svar på vad som 
sker när fördefinierad design möter lokalt enhetlig tjänstekognition (forsknings-
fråga II) kommer i nästa del att utvecklas bl.a. genom att sammanföras med de 
teoretiska utgångspunkterna från del I. 

Utöver denna ledtråd, med potential att bidra till lösningen av det klassiska 
problemet med strategisk styrning (överföring av tjänstekognition), diskuterades 
också tre andra situationer där kognition kan behöva överföras (figur 30). Un-
der den etableringsfas där kognitionen ska bli mera likartad kan överföring, för 
det första, behöva ske interkonstellativt mellan personer, enheter och organisa-
tioner (forskningsfråga VII: hur uppnås goda resultat vid processkartläggning?). 
Den som redan under etableringsfasen vill försöka påverka förloppet i önskad 
riktning måste, för det andra, beakta att detta då måste ske i form av en social 
förhandling om verkligheten (forskningsfråga V: Vad kännetecknar god hand-
ledning vid processkartläggning?). För det tredje kan behov och goda möjlighe-
ter finnas att, genom kognitiv fusionering, sammansmälta redan likartade tänke-
sätt mellan självbeskrivande grupper (forskningsfråga VII).  

Med anledning av forskningsfråga IV, om vad som bör känneteckna den lokale 
chefens roll och förhållningssätt, diskuterades också den strategiska betydelsen 
av chefers aktiva deltagande i självbeskrivning. 

Tolkningarna av forskningsfrågorna IV, V och VII, som därmed har slutförts, 
sammanställs i kapitel 14. Vad som sker när fördefinierad design möter lokalt 
enhetlig tjänstekognition (II) färdigtolkas i kapitel 13. Tolkningen blir där till en 
viktig förutsättning för att föreslå hur självbeskrivning och tjänstekognition 
skulle kunna bli till ett verktyg respektive en länk för samverkan och samexi-
stens mellan lokal organisering och strategisk styrning (forskningsfråga III). 
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I kapitel tretton föreslås en förenad teori med tjäns-
tekognition som länk mellan lokal organisering och 
strategisk styrning, svaren för forskningsfrågorna I-
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tiskt inriktade forskningsfrågorna, IV-VII, beskrivs 
gjorda tolkningar i kapitel fjorton. I kapitel femton 
preciseras först vilka nya stenar av kunskap som 
studien bidragit med till tjänsteutvecklingens kuns-
kapsö. Därefter förordas områden för fortsatt 
forskning. 
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13 Mot en förenad teori för utveckling av tjänstekognition 

Vad som i hög grad styr en verksamhet är aktörernas uppfattning om verklighe-
ten och om hur denna kan hanteras (Normann 1975)79. Särskilt vid immateriell 
produktion sätt betingelserna av en socialt konstruerad verklighet som i grun-
den är oändligt formbar och där fantasin är den enda begränsningen för vilka 
tjänster som kan utvecklas. I jämförelse med fysisk produktion, som begränsas 
av en fysisk verklighet, erbjuder detta sociala universum närmast obegränsade 
möjligheter (Normann 2001). Å andra sidan innebär avsaknaden av fysiska be-
gränsningar att det inte finns något fast att luta sig mot, det finns ingen given 
struktur som ger vägledning. De begränsningar som finns är de normer som 
aktörerna själva bidragit till att skapa och som de själva upprätthåller. Utan ak-
törer skulle det inte finnas några uppfattningar om dessa normer och därmed 
skulle normerna inte existera. Organisationer är alltså delaktiga i att konstruera 
den verklighet som påverkar dem, de påverkar det som sedan påverkar dem 
själva och de uppfinner det som de senare återupptäcker som ”kunskap” och 
som ”förståelse” av sin omgivning (Weick 2001, s 179).  

Aktörer i tjänsteproducerande organisationer stöter sällan på fysiska bevis som 
motsäger en viss uppfattning. Hindren i en socialt konstruerad verklighet är av 
kognitiv natur, dvs. de utgörs av mer eller mindre berättigade uppfattningar 
som kan ifrågasättas. Alla aktörer kan lansera idéer som förändrar verkligheten 
(Normann 2001). Det kan räcka att prata om något och att agera i relation till 
något, som om det existerade, för att det skall fungera som verkligt, åtminstone 
ifråga om dess konsekvenser (Thomas & Thomas 1928). Att orsaka en enda 
avvikande händelse som ger ny, uppenbar, ofrånkomlig och obestridlig mening 
kan vara allt som behövs för att förändra världen.  

En del sociala konstruktioner kan dock framstå som näst intill omöjliga att för-
ändra (Langfield-Smith 1992). Människor gör ofta vad som krävs för att försva-
ra gruppens kollektiva föreställningar och utmanare kan stöta på samstämt och 
engagerat motstånd. Länge kan kognitiva strukturer stå emot och t.o.m. förstär-
kas av enträgen åverkan.  

Självklart är det svårare att ändra de uppfattningar som är verifierbara. Överty-
gelsen blir stark när uppfattningar passar ihop med indicier och fakta, både på 
det fysiska och sociala planet och med såväl detaljer som omgivande helhet (jfr 

                                                 
79 Normann var en tidig förespråkare för begreppet affärsidé (som i fråga om offentlig verksamhet 
kan översättas med verksamhetsidé) och bidrog därmed till att sätta fokus på kognitionens betydelse 
för organisering.  
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rimlighet vid meningsskapande i avsnitt 6.3). Trosviss kan alltså den vara vars 
uppfattning delas inom gruppen, är väl underbyggd på djupet, stämmer överens 
med andra närliggande uppfattningar (på bredden) samt är förenlig med verifi-
erbara fysiska och sociala betingelser i omvärlden. Relaterat till studiens pro-
blemområde uppstår gärna sådan solida och likartade uppfattningar i miljöer 
där de anställda kan småprata medan de arbetar, sida vid sida, med en väl synlig 
fysisk produkt, vars egenskaper kan fastställas med objektiva metoder. 

Mera tvetydig mening kan uppstå när subjektivt upplevda och osynliga tjänster 
samproduceras mellan geografiskt skilda platser (eller med dörren stängd till 
tjänsterummet). Då finns väsentligt större utrymme för disparata tolkningar av 
produktionsflödets logik. När orubbliga omvärldsfaktorer saknas, återstår för 
individen att själv välja sina uppfattningar utifrån vad som framstår som mest 
användbart, mest estetiskt tilltalande eller bara mest angenämt (Weick 2001, s 
196). I fall där trovärdighet och verifierbarhet är svåra att avgöra formas alltså 
tjänstekognitionen på grunder som ger större utrymme för variation. Förekoms-
ten av variation innebär inte bara att verksamheten blir svår att samordna, utan 
också att de arbetsmetoder som används kommer att vara olika väl lämpade. 
Därtill kommer att det blir svårt att nå konsensus om behovet och konsekven-
serna av förändring. 

Genom självbeskrivning kan aktörernas mer eller mindre fragmentariska och 
olikartade sociala verkligheter förväntas övergå i en mera sammanhängande, 
ändamålsenlig och gemensam social konstruktion. Det är erfarenheterna, miss-
tagen och lärandet på vägen till beskrivningen som förändrar den organisatoris-
ka verkligheten. Den processbeskrivning som blir resultatet (i den variant av 
självbeskrivning som här studerats) kan betraktas som en grafisk och verbal 
beskrivning av aktörernas kollektiva kognitiva karta, ett uttryck för deras delade 
verklighetsgestaltning och intentionalitet. Dess explicita användning som styr-
dokument skapar instrumentellt rationell mening, men vad som bidrar till fak-
tisk förändring (vad som ger den skrivna instruktionen sitt främsta existensbe-
rättigande) är dess implicita funktion som arbetsmaterial för kollektiv social 
konstruktion. Processbeskrivningen fungerar som ersättning för en fysisk verk-
lighet, som en synlig, gemensam och konsensusskapande representation av den 
immateriella verklighet som diskuteras. 

I detta resultatkapitel ska jag slutföra den tolkning som inleddes från teoretiska 
utgångspunkter i del I och som rörde orsak och verkan när det gäller självbe-
skrivning, tjänstekognition, lokal organisering och strategisk styrning. När allt 



 

KAPITEL 13 – MOT EN FÖRENAD TEORI FÖR UTVECKLING AV TJÄNSTEKOGNITION 303 

som hittills diskuterats läggs samman så tydliggörs orsakssamband som gör det 
möjligt att, givet min tolkningsram och i enlighet med syftet, dels förstå hur 
tjänstekognition påverkas av självbeskrivning, dels hur denna påverkan kan bi-
dra till att främja en verksamhets övergripande syfte och mål. Vad som ska be-
svaras är forskningsfråga III som binder samman det första, deskriptiva och det 
andra, normativa ledet i syftet: hur skulle självbeskrivning och tjänstekognition 
kunna bli till ett verktyg respektive en länk för samverkan och samexistens mel-
lan lokal organisering och strategisk styrning? Frågan är inriktad på att, med 
byggstenar både från empirin och från litteraturen, skapa en struktur som un-
derlättar, och framförallt möjliggör, såväl lokal organisering som strategisk styr-
ning. Vad som ska uttolkas och föreslås är alltså teori om ett sammanhängande 
arbetssätt för dessa båda områden. Forskningsproblemet, om de verkligen kan 
kombineras och fås att samverka, ska m.a.o. forceras. Det gäller att sammanfo-
ga teorifragment och empiriska observationer till en bild där den osynliga tjäns-
tekognitionen blir till en förenande länk modellerna emellan.  

För att grunda för detta, dvs. för en förenad teori för lokal organisering och 
strategisk styrning, inleder jag med att fördjupa och slutföra tolkningen av 
forskningsfråga II om vad som sker när fördefinierad design möter lokalt en-
hetlig tjänstekognition. Först rekapituleras vad som sagts om de svårigheter 
som kan förväntas vid överföring av tänkesätt (implementering). 

13.1 När fördefinierad design möter lokalt enhetlig tjänstekognition  
Människor är sociala varelser och återgivningen av samtalet på Af i Kneg (kapi-
tel 8) gav viss inblick i varför de komplexa tankesystem som människor bär på 
är svåra att förändra. Att förmå individer att på ett gemensamt och avsett sätt 
internalisera delar av andras komplicerade tankestrukturer som en del av egna 
lika komplicerade tankestrukturer, är behäftat med många svårigheter (jfr figur 
6, s 105). Verkligt svårartade fall av implementeringsproblem torde uppstå när 
ett påbud om förändring dessutom faller utanför personernas självbild, före-
ställningsförmåga och värderingar. Idén om att arbetssökande skulle kunna 
komma i arbete med stöd av Internet och telefontjänster, och utan personliga 
möten med handläggare, kan här fungera som exempel. Upplägget kan framstå 
som en förolämpning mot professionen, och som ett hot mot gruppidentiteten, 
yrkesrollen och levebrödet. 

Vad som kanske många gånger glöms bort är vad den sociologiska forskningen 
säger om formell rang och auktoritet. Ofelbart kommer människor, på själviska 
eller altruistiska grunder, att förkasta sådana auktoritära påståenden som fram-
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står som orimliga och oförenliga med egna etablerade tänkesätt. Auktoritet till-
mäts snarare den med rimliga (mera användbara, mera estetiskt tilltalande, trev-
ligare, ovanliga eller poängrika: jfr Weick 2001, s 196) förklaringar till verklighe-
tens beskaffenhet (jfr också Platon i fotnot 14, s 30).  

I avsnitt 1.5 (s 28-30) framhölls att de väl dokumenterade svårigheterna vid im-
plementering av ”radikal” förändring kan förklaras utan hänvisning till föränd-
ringens omfattning. Den utbredda fokuseringen på att det just är radikaliteten 
som är svår kanske kan förklaras av att det inom den alltjämt dominerande klas-
siska strategiforskningen finns en stark fokusering på att analysera ledare som 
driver storslagna idéer. Inriktningen kan vara väl motiverad, men å andra sidan 
måste förändringar inte vara särkilt omfattande för att stöta på patrull. Vad som 
ur ett kognitivt perspektiv är radikalt, är idéer som är svåra att förena med be-
fintliga tänkesätt. Sådana idéer kan bara födas av utomstående. Ett, mig veterli-
gen, oomtvistat kännetecken på problematisk implementering är att förändring-
en initieras ”utifrån”, dvs. från överordnad nivå.  

Att självinitierad förändring sällan är problematisk kan möjligen och bara delvis 
förklaras av att människor är så egenkära att de bara uppskattar sådant de själva 
har hittat på. De som utvecklat idén omfattas av den och jag har pekat på att 
orsaken till implementeringsproblematiken bäst förstås när implementering ses 
som en fråga om att överföra tankemönster från den som designat till den som 
ska utföra. Implementeringsproblem uppkommer när, av och till, färdig mening 
måste överföras. Ericsson (1998) visar att problematiken kan uppstå redan mel-
lan olika chefsnivåer. Det uppstår ett ”gap” enligt välkänd tjänsteteori: 

… det är nu ledningsgruppen [för Centrumenheten] som skall ”se till” att övriga med-
lemmar i organisationen tar till sig de tankar och idéer som ligger bakom förändrings-
förslagen. Det råder dock stor skillnad på en inte helt oväsentlig punkt. Visionen som 
sjukhusledningen utvecklat hade kommit att bli gemensam för flertalet av de perso-
ner som var med och utvecklade den. Den innebörd som uttrycktes … var av denna 
anledning kalibrerad hos dessa personer. Detta är inte fallet i ledningsgruppen för 
centrumenheten (Ericson 1998, s 188).  

Förändring vid olikartad tjänstekognition 
Svårigheterna med att överföra tjänstekognition grundas i att tankestrukturerna 
hos var och en utgör ett slags komplext, etablerat och fungerande socialt sy-
stem, ett mångdimensionellt nätverk av sociala och fysiska relationer där nya 
bitar kan vara svåra att passa in (Louis 1980; Mandler 1984; Dutton 1993; Orli-
kowski & Gash 1994; Weick 2001; Norling 2003; Patriotta 2003). Komplexite-
ten belystes väl just i den diskussion som ledde fram till att personalen på Af i 
Kneg inte kunde enas om vilka som skulle delta i basinfon (s 182). Enligt ”den 
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erfarna” hade det på en arbetsplatsträff (APT) bestämts (informerats om) att 
alla sökande skulle delta, oavsett när de tidigare varit inskrivna. Efter en stund 
framstår det som att gruppen enats om att det som sagts var att de som inte 
deltagit på ett år ska vara med. Den ”IT-intresserade” invänder dock att det 
vore orimligt att fråga alla om när de senast deltagit. Samtalet fortsätter med nya 
inlägg exempelvis om att alla med A-kassa ska delta. Kanske vore det spännan-
de att ta del av protokollet från det APT som diskuteras? Deltagarna sökte i 
minnet som om det skulle spela någon roll vad där sades. Ur mitt perspektiv är 
det emellertid mera intressant att fundera över varför deklarationer vid liknande 
möten sällan får genomslag. Frågan jag ställer mig är vilka förutsättningar såda-
na lösryckta fragment av en utomståendes tankemönster har att skapa avsedd 
mening? I Kneg uppkommer en mängd olika invändningar och enligt vad som 
tidigare refererats om meningsskapande, torde sannolikheten vara liten att en 
viss formulering ska passera de anställdas kritiska granskning och (utan att för-
ändras) kunna inordnas som en självklar del av vardagen.  

En komplicerande omständighet som alltså utretts av många (ibid.) är att ny 
kunskap som inte passar in i befintliga kognitiva strukturer kan vara svår att 
internalisera. Att invändningarna kanske inte var så många vid nämnda APT, 
måste inte bero på att ingen vågade säga emot. Det krävs ett visst arbete för att 
identifiera alla konsekvenser, men tiden är ofta begränsad. Invändningarna kan-
ske inte kom upp under mötet, men kan ändå ha varit många. När konsekven-
serna efterhand analyseras uppkommer nya frågor som kräver nya ställningsta-
ganden. Kanske fortsatte samtalet efter mötet, men om inte alla frågor kunde 
besvaras, är det sannolikt att den enskilde medarbetaren förkastade deklaratio-
nen och att allt därför förblev vid det gamla (utebliven retention).  

Begreppet kognitiva kartor har tidigare använts för att diskutera skillnader mel-
lan individernas tjänstekognition. I figur 31 illustreras skillnaden i stället som 
två pussel. Illustrationen visar vad som kan hända när någon vill överföra en 
pusselbit från sitt kognitiva pussel till någon annan (i figuren avser tankestruk-
turerna arbetssättet hos en handläggare vid Af som ger telefonservice till en 
sökande). Trots att båda pusslen visar samma motiv kan personen på den ena 
bilden tänkas hantera samtalet på ett helt annat sätt än personen på den andra. 
På en mera detaljerad och komplex nivå kan parternas bilder vara mera olika än 
vad som syns på ytan. När en part plockar ut en del av sin egen tjänstekognition 
och förmedlar denna för infogning i motsvarande del av motpartens kognitiva 
pussel, är risken stor att biten inte passar. Trots att pusselbitarna avser samma del av 
motivet är de inte utbytbara.  
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Figur 31: Två pussel som avbildar samma aktivitet, men bitarna är inte utbytbara. 

Eftersom deltagare i grupper med disparat tjänstekognition kan tillmäta samma 
ordalydelse olika innebörd, ligger svårigheten i att, under korta möten, försöka 
att något synkronisera deltagarnas tankar och applicera logiken bakom idén i sitt 
rätta kognitiva sammanhang. Också när detta lyckas är risken stor att deltagar-
nas disparata tänkesätt gör att de förstår och värderar förändringen på olika sätt 
– skilda åsikter uppstår beträffande förändringens nytta och görlighet och den 
avsedda samsynen uteblir. Den påbjudna designen framstår som mångtydig och 
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skapandet av mening leder inte till den kritiska massa av samstämmighet som 
krävs för att på ett effektivt sätt förändra det sociala systemet (figur 32). 

Förändring vid likartad tjänstekognition 
Förvisso präglas också samtalet vid självbeskrivning av skilda uppfattningar. 
Emellertid kan svårigheterna övervinnas efterhand som varje beståndsdel prö-
vas var för sig, i relation till andra beståndsdelar och i relation till övergripande 
syfte och sammanhang. I stället för att ersätta en enskild pusselbit ges hela 
pusslet en översyn. Jag menar att detta sannolikt är den främsta orsaken till var-
för implementering sällan är ett problem i samband med ständiga förbättringar 
och andra koncept för inkrementell utveckling. Allas deltagande i relativt omfat-
tande meningsutbyten tillgodoser också vad som följer av människans sociala 
natur: människan är en del av ett socialt system och en medarbetares beteende 
kan därför inte förändras utan samtidig förändring av hela arbetslaget. 

Hemligheten bakom den relativt okomplicerade implementeringen i samband 
med processkartläggning och ständiga förbättringar syntes sammantaget vara att 
aktörerna:  

• inte förväntas att rakt av behöva förstå och acceptera komplexa tänke-
sätt som bärs av någon annan 

• steg för steg får en mer djupgående bild av orsakssambanden och varför 
aktiviteter skall utföras på ett visst sätt 

• inte ges utrymme att tänka en sak och säga något annat. 

Figur 32: Med skillnader i tjänstekognition är risken stor att det sociala systemet inte för-
ändras. 
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• får tillfälle att synligt agera, varför de binds till formuleringarna genom 
irreversibla handlingar. 

• får en mer gemensam uppfattning om verklighetens beskaffenhet 
• får en stärkt identitet och ökad trygghet i sin yrkesroll. 

Det pragmatiskt intressanta är att kunna tillgodose Davenports (1993) önskan 
om att göra förändringskraften vid inkrementell utveckling tillgänglig också vid 
styrd förändring. En god del av problemet torde vara löst om medarbetarnas 
pussel vore mera lika och ännu bättre vore om också ledningen till stor del be-
härskade eller rent av delade det lokala tänkesättet. 

 

Figur 33: Med mera likartad tjänstekognition uppstår en mera omedelbar, gemensam och 
förutsägbar respons. 

Likartad tjänstekognition inom den berörda enheten torde kunna effektivisera 
meningsskapandet runt budskap från strategisk nivå. Den mening som skapas 
uppstår då mera omedelbart och blir mera unison (figur 33). Kommunikationen 
underlättas vilket gör det möjligt att lära känna enheten som just en enhet och 
inte som en samling osäkra individer. Istället för osäkerhet och passivitet kom-
mer ledningen att konfronteras med en grupp som präglas av handlingskraft 
och självförtroende. Genom att lära känna tänkesättet torde många invändning-
ar kunna förutses och beaktas. I den mån motstånd ändå uppstår kan detta för-
väntas vara mera uttalat, samstämmigt och orubbligt. Ett tydligt, omedelbart 
och väl motiverat motstånd kan dock vara att föredra framför den diffusa icke-
respons som utgör motsatsen.  

Samsyn är av flera skäl att föredra och inom den kognitiva organisationsteorin 
betraktas ledning därför som ”en fråga om styrning och kontroll (eller kanske 
manipulering?) av mentala flöden av inhämtning och hantering av information i 
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syfte att skapa gemensamma idéer av såväl organisationen och dess verksamhet 
som av ’de andra’, de som så att säga står utanför organisationen” (Hellgren & 
Löwstedt 1997, s 27). Med detta synsätt är disparat tjänstekognition ett symp-
tom på otillräcklig ledning. I den mån självbeskrivning är ett effektivt verktyg 
för att göra tänkesätten mera likartade, måste det följaktligen betraktas som ett 
potent ledningsverktyg.  

Forskningsfråga II besvaras 
En oro från högre ledningsnivåer, inom t ex en organisation som AMV, kan 
vara att det självstyre som följer av självbeskrivning skulle försvåra den strate-
giska styrningen. Tvärtom verkar det vara så att självbeskrivande enheter efterfrågar 
och inför extern design på eget initiativ. Orsakskedjan tänker jag mig ungefär så här:  

1. Den självbeskrivande gruppen kommer att uppfatta verkligheten alltmer 
lika (Schein 1993; Weick & Roberts 1993; Ford & Ford 1995; Eden & 
Ackermann 1998a; van der Heijden & Eden 1998, s 68; Isaacs 1999; Li-
beratore et al. 2000; Lind & Seigerroth 2000; Hjalmarsson & Lind 2004). 

2. En likartad verklighetsuppfattning gör att samförstånd lättare uppstår, 
exempelvis om förändringars innebörd (Bartunek et al. 1992; Ericson 
1998; Crossan et al. 1999).  

3. Samförstånd innebär en förbättrad förmåga att kommunicera inom 
gruppen (Isaacs 1993) och med gruppen.  

4. Kommunikativ förmåga underlättar för sådana konstruktiva samtal som 
de flesta människor gärna vill föra (Räftegård 1998).  

5. Förmågan att föra konstruktiva samtal om verksamheten medför att 
gruppen förmår att beakta de krav som ställs – och villigt gör det.  

Jag ser tre skäl till varför de externa kraven kommer att ges en ordnad och rätt-
vis prövning: 

• När gruppen beaktar ställda krav uppstår en mera gemensam uppfatt-
ning om kravens innebörd – det går att förstå varandra och komma 
överens. 

• Kraven bedöms med det helhetsperspektiv som självbeskrivning fram-
manar – inte med det självcentrerade tunnelseende som råder när över-
blicken är begränsad till den egna arbetsuppgiften. 

• Arbetet med självbeskrivning påverkar kulturen vad gäller förändring 
och strategisk styrning, intresset för förändring ökar (avsnitt 12.1). 
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En självbeskrivande grupp är dock allt annat än en lydig marionett som okritiskt 
utför det den blir tillsagd. Gruppen kan förväntas agera som en professionell 
aktör med en pragmatisk attityd och en egen åsikt (Minssen 2006). På ett kon-
struktivt sätt värderar den och bedömer, snarare än accepterar, de styrsignaler 
som ges. Exempelvis kommer den att tydligt uttrycka sina synpunkter på krav 
som är oförenliga med vad gruppen upplever som verkligt eller möjligt, eller 
som i alltför stor detalj anger hur arbetet skall utföras. Med detta avslutas tolk-
ningen av forskningsfråga II om vad som sker när fördefinierad design möter 
lokalt enhetlig tjänstekognition. 

13.2 Självbeskrivningens övergripande logik 
Nu är det dags att, i enlighet med syftet, konkretisera de övergripande orsaks-
sambanden för hur tjänstekognition påverkas av självbeskrivning och hur denna 
påverkan kan bidra till att främja en verksamhets övergripande syfte och mål. 
Forskningsfråga III ska nu få sitt slutgiltiga svar: hur skulle självbeskrivning och 
tjänstekognition kunna bli till ett verktyg respektive en länk för samverkan och 
samexistens mellan lokal organisering och strategisk styrning? 

I figur 34 sammanfattas avhandlingens syn på självbeskrivning i fråga om lokal 
organisering. Självbeskrivning torde vara användbart i de flesta organisationer, 
men utrymmet för oliktänkande torde vara störst vid immateriell produktion. 
Figuren tar därför sin utgångspunkt i en tjänsteverksamhet, som den på Af i 
Kneg, som på ytan kan framstå som välordnad, men som omedvetet på djupet 
inrymmer flera vitt skilda och oförenliga uppfattningar om verksamhetens utfö-
rande.  

Självbeskrivning lyfter fram, förtydligar, medvetandegör och samordnar medar-
betarnas komplexa och ofta diffusa eller motstridiga meningar om sambanden 
mellan orsak och verkan i den värdekedja som beskrivs. Bland de direkt och 
indirekt berörda som deltar, sker en förtätad social prövning som gör att de 
uppfattningar som styr beteendet blir mera ändamålsenliga. Dessutom förbätt-
ras den samstämmighet som är själva basen när värdeskapande ska ske i organi-
serad form.  

Efter en tids inledande självbeskrivning i en arbetsgrupp uppnås en mera likar-
tad tjänstekognition som är adekvat så långt som gruppens samlade tankekraft 
tillåter. Den mer autonoma operativa verksamhet som blir resultatet kan för-
väntas generera mera högvärdiga och pålitliga resultat än tidigare. Eftersom ar-
bete inte kan utföras, och eftersom de tankar som styr arbetets utförande inte 
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kan tänkas, utan att individen förändras, uppstår efterhand nya och kanske 
oförenliga erfarenheter (vi får både internalisering och externalisering, parallellt 
och självförstärkande). Individerna erfar olika saker och den mening som till-
skrivs gjorda erfarenheter är inte given på förhand. Utan fortsatta, styrda och 
strukturerade samtal med krav på sammanhållen logik, utgör de skilda erfaren-
heterna med tiden ett hot mot förmågan till samordnad handling (figur 34).  

Regelbundenhet är viktig för upprätthållande av kognitionens kondition. Tids-
åtgången vid varje sådan ’kognitionsträning’ kan dock förväntas minska i takt 
med ökad samstämmighet. Modellen kan beskrivas som ett alternativt perspek-
tiv på Kaizen och ständiga förbättringar inom TQM och kanske skulle sådana 
arbetssätt ha nått ännu större spridning om det inte var för problematiken med 
gruppens självständighet? Att gruppen själv helt ska definiera hur den jobbar 
framstår som tidigare diskuterats, svårförenligt med behovet av strategisk styr-
ning. 

Figur 34: Grundprincipen för självbeskrivning i fråga om lokal organisering. 

Som framhölls i kapitel 12 är det tydligt (exempelvis redan efter två dagars arbe-
te i Kneg) hur samtalet under självbeskrivning utvecklas – till att efterhand bli 
alltmer insiktsfullt, konstruktivt och inriktat på alternativa lösningar. Många 
chefer inom Arbetsmarknadsverket (inte minst de som refereras i kapitel 9) har 
i likhet med mig märkt att självbeskrivning av någon anledning ökar följsamhe-
ten för strategisk förändring. Svaret på forskningsfråga II, i föregående avsnitt, 
förklarar detta: När aktörerna tänker mera lika uppfattas också händelser i om-
världen (ecological change) mera entydigt och skapar en mera samstämd me-
ning. Den mening som skapas av händelser (såsom nya direktiv) blir mindre 
disparat och mera entydig. Därmed ökar sannolikheten för att uppnå den kritis-
ka grad av samsyn som krävs för förändrat beteende hos det sociala system i 
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vilket aktörerna ingår. Oftare kommer gruppen uppleva att ”konsensus har 
nåtts” om påbjudna förändringars innebörd, värde och rimlighet så att de 
gemensamt ”bestämmer sig” för att följa det nya direktivet. Det blir lättare att 
ta gemensam ställning. Direktiven (som rent praktiskt hanteras som vilka för-
ändringsförslag som helst) möter en självbeskrivande grupp med vana av och 
intresse för nya sätt att arbeta och den mening som anvisningarna ger upphov 
till blir mera enhetlig. I figur 35 illustreras hur en organisation som arbetat en 
tid med självbeskrivning därför blir mera följsam för strategiska direktiv. 

Likartad tjänstekognition är vad som möjliggör ett samlat ställningstagande. 
Givet att den aktuella förändringen uppfattas som rationell i relation till, och 
kan fås att någorlunda passa in i, den gemensamma kognitiva karta som grup-
pen har utvecklat, så ökar sannolikheten för åsyftad förändring. Gruppen kan 
därmed sägas bli mera följsam för strategisk styrning.  

 

Figur 35: Hur självbeskrivning kan kombineras med och understödja strategisk styrning. 

Även i en självbeskrivande organisation med långt utvecklad tjänstekognition 
kommer de strategiska direktiven att utsättas för prövning med avseende på 
dess inneboende mening. Uppstår ifrågasättanden, kan man emellertid utgå från 
att det sker på mera saklig grund och det torde vara lättare att se hur strategin 
måste justeras eller kompletteras för att praktiskt fungera. Den ökade följsam-
heten bygger på ömsesidig respekt. Resultatet blir en mer semi-autonom verk-
samhet där en fråga av yttersta betydelse ständigt kommer att vara vad som 
oundvikligen måste styras centralt och vad som med förtroende måste lämnas 
orört. Att klara ut både vad som måste styras ledningsmässigt och vad som kan 
lämnas för självstyrning är något som måste ske på plats, situationsanpassat och 
välavvägt. Avvägningen och motiveringen är en av ledarskapets klassiska prö-
vostenar och mästarprov.  

Strategiska 
direktiv

Strategisk
styrning

Adekvat & likartad
tjänstekognition

Mottagna
direktiv Högvärdiga, 

pålitliga och 
strategiskt 
önskvärda 

resultat

Disparata
erfarenheter

Regelbunden
själv-

beskrivning

Semi-
autonom
operativ 

verksamhet



 

KAPITEL 13 – MOT EN FÖRENAD TEORI FÖR UTVECKLING AV TJÄNSTEKOGNITION 313 

13.3 Från lägre nivåer av medvetande mot det kollektiva 
I figur 36 har centrala begrepp i avhandlingen sammanförts till en övergripande 
tolkning av självbeskrivningens effekter. Därigenom förtydligas bilden av hur 
självbeskrivning och tjänstekognition kan bli till ett verktyg respektive en länk 
för samverkan och samexistens mellan lokal organisering och strategisk styrning 
(forskningsfråga III). Tolkningen av befintlig litteratur, som faktiskt presentera-
des redan i kapitel 1, visade att när medarbetare, gemensamt modellerar och 
författar beskrivningar över hur den egna verksamheten utförs, uppstår organi-
satoriskt lärande i de två dimensioner som figuren visar.  

 

Figur 36: Utveckling av organisatorisk förmåga genom självbeskrivning. 

Följsam samordnad mångsidighet (kollektivt medvetande) 
I enlighet med vad som krävs för att enhetens sammantagna tjänstekognition 
ska kunna liknas vid ett kollektivt medvetande (s 32) utvecklas, hos den enskil-
de, såväl aktivitets- som systemkompetens (Goldkuhl 1992; Löwstedt et al. 
1993; Weick & Roberts 1993; Nonaka 1994; Liberatore et al. 2000). Med di-
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mensionen aktivitetskompetens menas vad som konstaterats om att personalens 
enskilda arbetsuppgifter utvecklas för att bättre stödja organisationen som hel-
het. Med dimensionen systemkompetens menas den intraorganisatoriska kunskaps-
diffusion (utjämning av skillnader i tjänstekognition) det innebär att den enskil-
de, dels lär om andras arbetsuppgifter, dels om sambanden med och mellan 
egna och andras arbetsuppgifter. Också vid den inte så långt gångna självbe-
skrivningen vid Af i Kneg var det tydligt att samtidigt som den egna yrkeskun-
skapen utvecklades och preciserades så fördjupades kunskapen om organisatio-
nens konstruktion och dess omgivning. Nya och mera komplexa föreställningar 
om samband inom och mellan enheten och dess omvärld, utvecklades och vann 
spridning. Detta sammanfattar avhandlingens svar på forskningsfråga I, som 
färdigställdes redan i kapitel 9 och som innebar att många tecken finns på att 
självbeskrivning leder till att aktörernas tjänstekognition fördjupas, breddas och 
blir mera samstämd.  

När den enskildes kompetens om den egna arbetsuppgiftens utförande mångsi-
digt utvecklas med hjälp av andras kunskap om andra delar i systemet, så utökas 
samtidigt de andras systemkompetens med kunskap om den enskildes aktivite-
ter. De andras systemkompetens byggs på ytterligare när den sedan används för 
utveckling av fler aktörers aktivitetskompetens. Aktivitetskompetensen blir 
mera mångsidig med hjälp av andras systemkompetens och systemkompetensen 
blir mera vidsynt med kunskap om andras aktiviteter (figur 37). Vid regelbund-
na diskussioner kommer de två typerna av lärande, genom ett slags iterativt ex-
perimenterande, att samverka mot en alltmer kompetent och samordnad verk-
samhet (Weick & Roberts 1993; Nonaka 1994). Eftersom nytt beteende uppstår 
i takt med nya tankestrukturer, begränsas svårigheten med implementering. 
Ökad insikt uppstår om den egna uppgiftens betydelse för helheten, lagkänslan 
växer.  

Genom regelbunden kognitionsträning där tanken bakom och resultatet av, 
varje enskild ändring bärs av alla, övergår tjänstekognitionen efterhand till ett 
alltmer ”kollektivt” medvetande som i sin tur ger ett mera samordnat beteende 
och som kännetecknas av aktörer som utövar observant tillsyn och som utför 
omtänksamma gärningar (Weick & Roberts 1993). Argumentationen skall inte 
drivas in absurdum, men organisationen kommer alltmer att agera som en enda 
enhet, där alla inblandade har rimlig överblick över allt som händer och där var 
och en känner ansvar för det gemensamma resultatet. Med produktionssyste-
mets mångsidiga förmåga mer eller mindre utspridd i alla dess delar ökar för-
mågan att hantera det oväntade (ibid.) I fallet Arbetsförmedlingen torde detta 
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kunna betyda en ökad förmåga att 
hantera de arbetssökandes högst 
individuella behov – enligt bl.a. che-
ferna i kapitel 9 gör självbeskrivning 
att verksamheten blir bättre sam-
ordnad och vad som samordnas är 
arbetet med att tillgodose de mest 
varierande behov. Till allt detta 
kommer vad som diskuterades i 
anslutning till figur 35 om att enhe-
ten också kan förväntas vara mera 
följsam vid förändring.  

Den självbeskrivande gruppen kan sammanfattningsvis förväntas utveckla en 
slags följsam samordnad mångsidighet och rör sig med andra ord i riktning mot det 
övre höra hörnet i figur 36. I detta hörn skulle jag också förvänta mig att hitta 
t ex de lärande organisationer med stabila produktionsresultat och låg risk för 
haverier, som skulle uppnå höga poäng om de lät sig värderas enligt olika mo-
deller för kundorienterad verksamhetsutveckling (se fotnot 16, s 41). Hit hör 
också många av företagen i sådana branscher där ett enda misslyckande kan 
äventyra organisationens existens (Weick & Roberts 1993). 

När det så åtråvärda ”kollektiva medvetandet” ska förstås kan det finnas anled-
ning att något också utforska dess alternativ. Vad kännetecknar de organisatio-
ner vars aktivitetskompetens och/eller systemkompetens är sämre utvecklad? 
Vi rör oss bort från det övre högra hörnet för att utforska de tre andra ytterlig-
heterna.  

Följsam samordnad ensidighet 
Uttrycket ”följsam samordnad ensidighet” kan möjligen provocera, men det ska 
betonas att de fyra etiketterna i figuren avser extremfallen, de yttersta hörnen. 
Det övre vänstra hörnet avser företag där tjänstekognitionen är samstämmig 
och som därför kan antas vara följsamma vid förändring och som har en god 
förmåga att samordna sina aktiviteter. Emellertid gör bristen på erfarenhet att 
verksamheten på sikt är hotad. Exempel: Lite vilsna organisationer utan ett tyd-
ligt ledarskap, men som gärna skulle följa efter om någon påvisade bristen på 
vetande och vägen till kunskap. Hit hör nyetablerade, sampratande, informella 
och intuitivt organiserade, snabbt växande företag med unga medarbetare, som 
investerare kan utveckla genom tillförsel av extern erfarenhet (och kapital). Ge-

Figur 37: Det ”kollektiva” medvetandet utveck-
las i samspel mellan system- och aktivitets-
kompetens. 
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nom självbeskrivning med hög grad av deltagande torde det vara möjligt att, 
med bibehållet unison kognition, både kommunicera och experimentellt utveck-
la nya arbetssätt. I den mån den nya ägaren, på vägen mot ny kunskap, också 
vill skapa effektivitet genom tydlig arbetsfördelning, och om förändringsarbetet 
sker utan organisera(n)de samtal (exempelvis självbeskrivning) finns risk att 
samsynen efterhand förloras: En obetänksam, och mera strukturerad än karis-
matisk, ledare kan på så vis använda följsamheten för att föra företaget ned, åt 
höger i figuren, där det skulle riskera att fastna i en oföränderlig och självuppta-
gen mångsidighet.  

Oföränderlig självupptagen mångsidighet 
Det nedre högra hörnet betraktar jag som hemvist för de hierarkiska funktions-
organisationer som märkligt nog ofta utgör sinnebilden för professionell verk-
samhet. Förvisso är den professionella kompetensen (aktivitetskompetensen) 
väl utvecklad men att samordna verksamheten, så att den ena handen vet vad 
den andra gör, är en väl belagd svårighet. Snarare än att sträva mot ett gemen-
samt värdeskapande, tenderar funktionerna att konkurrera med varandra. En 
vanlig förklaring är att indelningen i funktioner ofta också innebär en indelning 
i tänkesätt. Skilda tänkesätt innebär att ”vi” inte tänker som ”dom”, varför ock-
så identiteten blir kluven. Förutsättningarna är då goda för utveckling av en 
slags självupptagen funktionsegoism. Idén om specialisering inom olika funk-
tioner har inte visat sig så effektiv som förväntat och skälet är de kognitiva bar-
riärer som funktionerna skapar. De skilda tänkesätten gör att problemen dess-
utom är svåra att åtgärda och det är framförallt i denna kategori som strategisk 
implementering uppmärksammats av olika forskare som ett närmast olösligt 
problem (kapitel 1). Funktionsindelning kräver en idé om hur nödvändiga, ge-
mensamma tankestrukturer kan upprätthållas och utvecklas, och självbeskriv-
ning framstår som ett verktyg för detta. Självbeskrivning inom en funktion kan 
dock riskera att förstärka skillnader i synsätt. Självbeskrivningen bör därför ske 
med funktionsövergripande ansatser (ex. gemensam processkartläggning över 
funktionsgränser). 

Oföränderlig självupptagen ensidighet 
I figurens nedre, vänstra hörn återfinns verksamheter som lider brist på kun-
skap om ändamålsenliga arbetssätt och som samtidigt är funktionellt och kogni-
tivt uppdelade så att samordning försvåras (se exempel i Weick & Sutcliffe 
2003). Långt ned t.v. finner vi omhuldade organisationer vars existens inte be-
ror av effektiv verksamhet. Hit hör sådan offentligt finansierad verksamhet vars 
huvudsakliga ändamål kanske är politisk legitimitet, snarare än faktiska resultat.  
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Även en löst organiserad verksamhet med relativt disparata tankestrukturer kan 
ibland fungera hjälpligt och framstå som någorlunda organiserad. Särskilt ifråga 
om immateriellt betingad produktion kan den bristfälliga organiseringen hållas 
väl dold bakom rättfärdighetens socialt konstruerade skyddsvärn. Oordningen 
blir emellertid uppenbar när något skall förändras. Då utbryter förvirrade dis-
kussioner om verklighetens aktuella beskaffenhet och hur det borde vara, ”i 
verkligheten”. De många viljor, synsätt och åsikter som den kognitiva variatio-
nen inrymmer, gör det näst intill omöjligt att skapa konsensus om förändring. 

Utan att späda på den tidigare nämnda kritiken måste det konstateras att Ar-
betsförmedlingen, vid tiden för studien, i huvudsak befann sig någonstans i den 
nedre vänstra kvadranten i figur 36. Verksamheten överlevde år efter år trots 
bristfälliga resultat (avsnitt 7.2). Bristerna kunde dels förklaras med att det inte 
var verifierat att de metoder som användes gav önskade resultat (7.4), dels med 
att medarbetare ofta var okunniga om andras aktiviteter och funktioner, jämte 
sambanden dem emellan (kapitel 8). Stödet för självbeskrivning var inte alltid 
det bästa, men många Af-kontor nådde ändå viss framgång med att klättra 
(längs med pilen i figur 36) mot ett mera kollektivt medvetande (kapitel 9). 

13.4 Summering  
Syftet med denna studie har dels varit att förstå hur tjänstekognition påverkas 
av självbeskrivning, dels hur denna påverkan kan bidra till att främja en verk-
samhets övergripande syfte och mål. I detta kapitel har jag rört mig i gränslan-
det mellan syftets första, deskriptiva och andra, normativa led. Tyngdpunkten 
har legat på forskningsfråga III och min sammantagna tolkning av hur självbe-
skrivning och tjänstekognition skulle kunna bli till ett verktyg respektive en länk 
för samverkan och samexistens mellan lokal organisering och strategisk styr-
ning.  

Mycket förenklat kan det sägas att bilden visade hur självbeskrivning dels kan 
utveckla och förbättra tillförlitligheten i befintlig verksamhet, dels hur den likar-
tade tjänstekognition som då utvecklas gör enheten mera mottaglig för strate-
gisk styrning.  

Underlaget har varit svaren på forskningsfrågorna I & II. Forskningsfråga I be-
svarades redan i kapitel 9 och innebar att många tecken finns på att självbe-
skrivning leder till att aktörernas tjänstekognition fördjupas, breddas och blir 
mera samstämd. Forskningsfråga II, som slutgiltigt besvarades i detta kapitels 
första avsnitt innebar bl.a. att den samstämmighet som uppstår, enligt forsk-
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ningsfråga I, underlättar strategisk styrning. För det första grundas tolkningarna 
på ’Af Kneg’ (kapitel 8) inom det övergripande fallet (AMV/AMS, kap 7). Där-
till kommer den användarvalidering som redovisas i kapitel 9 samt enkätsvar 
från handledare i bilaga d. För det andra grundas tolkningarna på den omfattande 
empiri som jag ackumulerat under mina drygt tio år som reflekterande praktiker 
(Bl.a. Ekonomistyrningsverket, Naturvårdsverket och AMV, avsnitt 5.2, s. 85). 
För det tredje grundas tolkningarna på den teorigenomgång som gjordes i kapitel 
1 & 3 och som stödjer de antaganden I och II som då sattes upp, samt av den 
tolkningsram som utvecklades i kapitel 6 och 10. 

Genom att förstå självbeskrivningens socio-kognitiva mekanismer torde aktivi-
teten kunna styras så att tjänstekognitionen förstärks. I nästa kapitel redovisas, 
forskningsfråga för forskningsfråga, gjorda tolkningar med koppling till syftets 
andra normativa led om hur den påverkan som själbeskrivning har på tjänste-
kognitionen kan bidra till att främja en verksamhets övergripande syfte och mål. 
Det handlar om att sammanställa hur självbeskrivning praktiskt utförs för goda 
resultat.  
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14 Praktisk självbeskrivning för utvecklad tjänstekognition 

Avhandlingens syfte har dels varit att förstå hur tjänstekognition påverkas av 
självbeskrivning, dels hur denna påverkan kan bidra till att främja en verksam-
hets övergripande syfte och mål. För att tillgodose detta presenterades i föregå-
ende kapitel min tolkning av de övergripande orsakssambanden bakom självbe-
skrivning. Tolkningen visade på en övergripande nivå hur självbeskrivning och 
tjänstekognition skulle kunna bli till ett verktyg respektive en länk för samver-
kan och samexistens mellan lokal organisering och strategisk styrning (forsk-
ningsfråga III). Det andra, normativt inriktade ledet i syftet åtföljdes av fyra 
praktiskt inriktade frågor, forskningsfrågorna IV-VII. I detta kapitel ges dessa 
var sitt avsnitt där tolkningarna sammanställs. Vad som presenteras är huvud-
dragen i den, från tidigare kapitel, uppsamlade tolkningen – för detaljer hänvisas 
till del II. Vi börjar med att från kapitel 2, 8, 9, 11 & 12 samla upp vad som 
kommit fram angående forskningsfråga IV om vad som bör känneteckna den 
lokale chefens roll och förhållningssätt. 

14.1 Den lokale chefens roll och förhållningssätt 
Självbeskrivning kan ses som ett verktyg för det samtalande och samskrivande 
som kännetecknar TQM. Den framgångsfaktor som då ofta framhålls är led-
ningens engagemang (se exempelvis Kravchuck & Leighton 1993; Taylor 1996; 
Angeli et al. 1998; Motwani 2001; Thiagaragan et al. 2001). En förklaring till att 
många TQM-inspirerade dokumentationsprojekt havererar (se Spector & Beer 
1994; Jackson 1995) kan alltså vara att chefers handlande styrs av tankar som 
inte är förenliga med självbeskrivning.  

De flesta chefer kan säkert godta att praktisk självbeskrivning ska ske med am-
bitionen att kartlägga verksamhetens logik och detaljer. Mera problematiskt kan 
vara att metoden är oförenlig med den funktionalistiska tradition som sedan ett 
sekel tillbaka orsakat vad som i praktiken ofta fungerar som kognitiva barriärer 
mellan värdekedjans olika delar. I opposition mot den funktionalistiska kom-
mandomodellen står de socio-kognitiva förklaringsmodeller som visar att sam-
ordning bara kan åstadkommas genom ett brett deltagande i diskussioner om 
såväl småsaker som övergripande helheter.  

För att uppnå fullt genomslag bör cheferna låta noviser delta på samma villkor 
som de mera erfarna: 

• Allas deltagande är nödvändigt för att allas tjänstekognition ska utvecklas 
och bli likartad. 
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• Noviser kan ofta tillföra praktiska, verklighetsnära och aktuella erfaren-
heter som experterna inte har.  

• Inriktningen på värdekedjans rationella logik gör att det som slutligen 
kommer att prägla arbetssättet ändå är de uppfattningar som framstår 
som mest logiskt sammanhängande, värdeskapande och användbara.  

En oro kan ändå vara att en självbeskrivande grupp kanske inte hittar den allra 
bästa lösningen? Weick (1995, s 54) gör en liknelse med en grupp som är vilse i 
en bergskedja. Med hjälp av en karta de råkar finna, får gruppen en så gemen-
sam bild av verkligheten att de finner vägen ut. Om de däremot känt till att kar-
tan faktiskt avsåg en helt annan bergskedja så hade den inte gjort någon nytta. 
Förvisso hade den vilsegångna gruppen tur som inte hann göra så många mot-
sägelsefulla iakttagelser längs vägen att de stoppades av sitt eget tvivel. Den 
konsensus som räddade dem var onekligen bräcklig. Vägen ut var ett resultat av 
den trygghet som infann sig när allas förvirring och rådlöshet övergick i förenad 
och meningsfull handling. Kartan de använde var felaktig och den uppfattning 
de fick av verkligheten var kanske inte optimal. Uppfattningen var dock så 
gemensam att det blev möjligt att förenas i samordnad handling. Gruppen kun-
de börja gå och fann, kanske inte den bästa vägen, men ändå en väg ut. Liknel-
sen visar varför experters jakt på den absoluta sanningen inte alltid är vägen till 
framgång. Gemensam, men kanske något ofullkomlig, tjänstekognition är ofta 
att föredra framför fulländade idéer med mera begränsad spridning. 

Den motivation som krävs för självbeskrivning kan inte upprätthållas utan att 
uppgiften känns påtagligt meningsfull. En sådan känsla infinner sig när ny och 
betydelsefull mening skapas om hur arbetet i värdekedjan, inom t ex Af Kneg 
faktiskt utförs eller egentligen borde utföras. Vad som uppfattas som irrationel-
la hinder för att tillvarata dessa insikter kan dock stjälpa hela lasset. För att ge 
utrymme för förändrade uppfattningar måste chefer ge arbetsgrupperna frihet 
att själva bestämma vad som är mest angeläget att utveckla och att utan restrik-
tioner definiera detta. Grupperna ska även ges mandat att ompröva all historisk 
konsensus. 

Har de chefer som förväntas delta i, äga ansvaret för och kanske rentav handle-
da självbeskrivning, inte tidigare erfarenhet av detta, så saknar de också ett än-
damålsenligt tänkesätt för uppgiften. Därmed kommer svårigheter att uppstå 
med prioriteringar, med att leda och fördela arbetet, och med att ta vara på nyt-
tan med den arena för utvecklingsarbete som skapas. Mycket tyder på att det 
bara genom utbildning inte går att förstå alla implikationer av att exempelvis 
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tänka oberoende av tid, rum och ansvarsområden. Under det att självbeskriv-
ningens synsätt utvecklas gäller det att misstagen och omtagen blir så få som 
möjligt, så att läroperioden inte blir alltför kostsam. Med insikt om att en läro-
period är oundviklig, kan lärandet optimeras (se exempel i kapitel 11).  

Chefen bör enligt gjorda tolkningar 
• sträva efter att själv tillhöra dem med störst egen erfarenhet av självbe-

skrivning 
• själv delta i självbeskrivningen (på samma villkor som alla andra) 
• uppmuntra alla att delta 
• vara återhållsam med direktiven till självbeskrivande grupper 
• efterfråga meningsfulla samtal snarare än färdiga och fullkomliga pro-

cessbeskrivningar. 

14.2 God handledning vid processkartläggning 
Forskningsfråga V vill ge svar på vad som kännetecknar god handledning vid 
processkartläggning och tolkningar rörande detta gjordes i kapitlen 3, 8, 9, 11 & 
12.  

Enligt vad som framkommit torde handledarens utmaning vara att simultant 
analysera deltagarnas olika tänkesätt, formulera och förklara tänkesättens skill-
nader och likheter samt säkerställa att de definitioner som slutligen används, ger 
så lite tolkningsutrymme som möjligt. Svårigheterna med handledningen fram-
kom tydligt under försöken inom Af Kneg. Att döma av resultaten rörande den 
sjunde forskningsfrågan (nedan) finns också mycket praktiskt att tänka på i 
samband med självbeskrivning. Eftersom handledningens praktiska bestyr mås-
te hanteras med så god rutin att ovan nämnda förmågor inte blockeras, kan 
handledningskompetens vara en betydande flaskhals.  

Vad gäller valet av handledare, kan det ligga nära till hands att välja någon ur 
den egna enheten och som själv är bärare av sådana erfarenheter som ska be-
skrivas – det kan tyckas att arbetet skulle gå fortare med kunskap om det som 
ska beskrivas. Då en internt rekryterad handledare inte lika lätt upptäcker dold 
kunskap och bristfällig logik, kan effekten emellertid bli att samstämmigheten 
blir mindre. Eftersom det framförallt är deltagarna som förväntas bidra med 
kunskaperna om verksamheten, torde det vara bättre med en ”bortaseende” än 
en hemmablind handledare. En lämplig avvägning kan vara att välja någon 
utanför den egna enheten, men som ändå har grundläggande förståelse för det 
som diskuteras.  
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Behovet av extern handledning är också begränsande för möjligheten att an-
vända självbeskrivning när så behövs. När den dolda kunskapen så småningom 
har uppdagats och när deltagarna har lärt sig metoden, finns skäl att ifrågasätta 
behovet av hjälp.  

Trots att självbeskrivning, för att fungera väl, måste ske utan på förhand bin-
dande och givna förutsättningar, kan anpassning ske till givna direktiv och i viss 
mån redan i den fas då skillnaderna i tänkesätt utjämnas. Med ett logiskt och väl 
beprövat tänkesätt i bakhuvudet kan en skicklig handledare i viss mån påverka 
förloppet i önskad riktning. Möjligheterna begränsas av att handledaren måste 
betrakta sig själv som en jämställd social aktör bland många andra som, med 
anledning av självbeskrivning, deltar i en förhandling om verklighetens beskaf-
fenhet. Dock är det handledaren som leder övningen. Genom att ställa fiffiga 
frågor, lite mer uppmärksamma önskvärda svar och, med noga avvägd framto-
ning, föreslå strategiskt önskvärda lösningar, kan meningsskapandet i viss mån 
styras. 

Handledaren bör enligt tidigare tolkning: 

• ha så god konceptuell förmåga och rutin av processkartläggning att del-
tagarna kan ges den hjälp de behöver för att formulera, jämföra och fin-
na logiska brister i sina tänkesätt 

• visa respekt och vara lyhörd för det lokala förnuftet och aldrig uttrycka 
åsikter om vad deltagarna uttrycker eller gemensamt kommer fram till 

• förmå att själv ta till sig och för stunden leva i, och vara behjälplig ut-
ifrån, lokala tänkesätt och definitioner 

• kunna kombinera tjänstvilligheten med det ledarskap som krävs för att 
binda deltagarna till uttalad konsensus och komma vidare. 

14.3 Processkartläggningens förmåga att utveckla tjänstekognition 
Självbeskrivning kan utföras på många olika sätt men vad har, med anledning av 
forskningsfråga VI, konstaterats om just processkartläggningens förmåga att 
utveckla och göra tjänstekognition mera likartad? Tolkningar hämtas i detta fall 
från kapitlen 2, 8 & 11. 

Processkartläggning har fördelen av att utan avgränsning i tid, rum och socialt 
konstruerade gränser, vara inriktat på att följa och förstå den värdeskapande 
kedja av aktiviteter som tillgodoser verksamhetens explicita syfte och mål. Dess 
inriktning på att åskådliggöra logiken inom och mellan olika delar av flödet, 
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blottlägger implicita antaganden, justerar oförenliga uppfattningar och ökar för-
utsättningarna för internalisering av den mening som skapas. Den mentala fo-
kusering som uppstår med processkartan som blickfång, effektiviserar skapan-
det av gemensam mening. Ritandet av annars meningslösa symboler, kräver att 
språket utvecklas så att aktiviteterna ges unika och talande namn som underlät-
tar fortsatta samtal om arbetets utförande. Uppdelningen i segment underlättar 
hanteringen av stora mängder information. Användandet av olika processnivå-
er, dvs. att detaljera den övergripande processen i exempelvis delprocesser och 
aktiviteter, gör det möjligt att överblicka såväl helhet som delar och detaljer. 
Processkartläggningens kombination mellan att först identifiera uppfattningar 
genom brainstorming, för att sedan försöka att förstå dess innebörd som en 
logisk händelsekedja, gör att tyst kunskap kommer fram, blir dokumenterad och 
internaliserad. Processbeskrivningars inriktning på hur arbetet utförs (inte vem 
som ska utföra det) gör att samtalet inte lika mycket utmanar den personliga 
identiteten och att risken minskar för låsta positioner när verkligheten förhand-
las.  

Att i grupp föra strukturerade samtal om hur arbetet bäst utförs kanske kan ske 
i många former. Vad jag studerat är när samtalet struktureras genom process-
kartläggning (samt genom gemensamt formulerande i text av de aktiviteter som 
därigenom framkommer). Till skillnad från andra möjliga former har detta sätt 
därmed definierats och prövats. En insikt som uppkommit längs vägen är dock 
att antalet möjliga tillvägagångssätt kanske inte är så många. Variationen be-
gränsas av behovet av grafiska och verbala verktyg för att strukturera samtalet. I 
detta avseende har processkartläggning visat sig medföra sådana fördelar som få 
andra verktyg torde kunna erbjuda.  

Sammantaget är det högst begripligt varför processkartläggning under de senas-
te två decennierna blivit ett så uppskattat verktyg att allt större delar av indu-
strin, tjänstesektorn och den offentliga sektorn kommit att definiera sin verk-
samhet som horisontella flöden (se Benner & Tushman 2002; Gulledge Jr. & 
Sommer 2002; Hellström 2006).  

14.4 Goda resultat vid processkartläggning 
Metodutvecklingen vad gäller processkartläggning har i hög grad skett utifrån 
funktionalistiska utgångspunkter (avsnitt 2.4) och den sjunde forskningsfrågan, 
hur goda resultat uppnås vid processkartläggning, ska nu besvaras utifrån av-
handlingens socio-kognitiva perspektiv. Underlag för sammanställningen häm-
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tas från kapitlen 2, 8, 9, 11 & 12. Jag börjar med den kritik jag vill rikta mot en 
rekommendation från gurun inom området Dr. Edwards W. Deming. 

Att kartlägga multipla verkligheter 
Med ett sociokognitivt tjänsteperspektiv kan alternativa uppfattningar om verk-
samheten inte alltid betraktas som missförstånd. Bl.a. därför att det vid immate-
riell produktion sällan existerar ett enda tillvägagångssätt, skulle utvecklingen 
mot samstämmighet bromsas för det arbetslag som tar fasta på Demings (1993) 
rekommendation att först beskriva nuläget (som om det bara funnes ett sådant). 
Lämpligare är att den självbeskrivande gruppen har som första mål att etablera 
ett ändamålsenligt, lätt förverkligat och gemensamt arbetssätt (se också bidrag 
5, s 333). 

Tydlighet i framställningen 
Framställningen måste inriktas på att få det logiska, lättbegripliga och rationella 
i arbetssättet att framträda. Härav följer att avvägningen mellan löptext och gra-
fik bör göras efter hur proportionerna påverkar logikens synlighet. Den struktur 
som uppkommer ska både vara lätt att dokumentera och lätt att förstå. Det är 
viktigt med en överskådlig och okomplicerad framställning vilket, enligt tidigare 
tolkning, förutsätter: 

• en tät, avskalad men innehållsrik text  
• att aktiviteten, när den återges i löptext, åskådliggörs som en logisk och 

sammanhängande berättelse ”från ax till limpa” 
• väl invanda, praktiska och lätt tillgängliga text- och grafikverktyg 
• en noggrann avvägning mellan text och grafik samt  
• en enhetlig layout för de processkartor och textdokument som skapas. 

Specifikt vad gäller ritandet av processkartor (som det exempelvis beskrivs av 
Ljungberg & Larsson 2001, s 206-209) har jag utifrån avhandlingens perspektiv 
funnit anledning att framhålla betydelsen av: 

• en begränsad användning av olika grafiska symboler  
• återhållsamhet vad gäller antalet kopplingar mellan grafiska objekt 
• ett begränsat antal objekt på varje bild 
• att aktiviteter och förädlingsobjekt80 ges unika och talande benämningar 

                                                 
80 Se fotnot 55, s 156. 
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• att förädlingsobjekt namnges så att aktivitetens syfte klargörs med andra 
ord än dem som redan förbrukats som namn på aktiviteten  

• att förädlingsobjektens benämningar väljs så att de inte anger hur aktivi-
teterna ska utföras – och därmed begränsar utrymmet för deltagarnas 
befintliga och efterhand alltmer utvecklade tankar.  

Meningsskapande logik 
För att skapa en gemensam uppfattning om tjänstens process/värdekedja, mås-
te det dokument som blir resultatet av självbeskrivning framstå som trovärdigt. 
För att göra uppfattningen väl underbyggd på djupet måste beskrivningen vara 
så detaljerad att all tyst kunskap av betydelse lyfts fram. För att göra uppfatt-
ningen sammanhängande på bredden måste flödet så långt som möjligt följas 
både uppströms och nedströms och helst utan hänsyn till funktionella gränser. 
Beskrivningen måste göras så tydlig och övertygande att eventuella logiska bris-
ter framträder och kan diskuteras. De kontaktytor som finns mot värdekedjans 
fysiska och sociala omgivning kommer därmed också att stämmas av. För att 
självbeskrivning ska uppfattas som meningsfull, måste målet vara att finna en 
rationell logik som korresponderar med vad som uppfattas som verkligt. Allt 
för att skapa det samförstånd som krävs för ett effektivt samarbete. 

Sådant samförstånd torde uppstå säkrare och mera effektivt om blickfånget för 
alla deltagare (exempelvis med hjälp av en videoprojektor, jfr Eden & Acker-
mann 1997) utgörs av den språkliga eller grafiska symbol som för tillfället redi-
geras och som allt tänkande och alla samtal ska handla om.  

Beskrivningen av tillvägagångssättet måste ha en sammanhängande logik som 
inte onödigtvis avgränsas av tid, rum och ansvarsområden. För att säkerställa 
kompatibiliteten mellan kognitiva kartor, och därmed tillgodose rimlighetskrite-
riet för varaktig mening, är det viktigt att detaljering (i aktiviteter och delproces-
ser) alltid sker med utgångspunkt från, och med tydliga kopplingar till, en över-
gripande (process-)modell. För att förbättra samordningen med andra enheter 
och partners kan det ofta finnas anledning att skapa och utveckla en sådan, 
gemensamt med andra funktioner och partners/organisationer. 

Inriktningen på att följa flöden uppströms och nedströms och över rumsliga 
och socialt konstruerade gränser gör att logiken blir konsistent på det horison-
tella planet. Samordning är dock inte möjlig om samstämmigheten bara är ytlig. 
För att klara meningsskapande måste tankemodellen vara logisk också på dju-
pet, så att dess praktiska tillämpning blir tillräckligt entydig.  
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Detaljeringsgrad 
Naturligtvis får beskrivningen inte bli så detaljerad att den blir tungarbetad och 
oöverskådlig. Tillräcklig detaljeringsgrad har uppnåtts när värdekedjans logik 
förstås så lika inom gruppen att produktionsresultaten hamnar på en jämn och 
önskad nivå. Här finns dock ett mätproblem som jag avgränsat mig ifrån. 

För att antalet processnivåer och symboler inte ska bli så stort att logiken inte 
kan överskådas, kan aktiviteter på understa nivån också beskrivas i text. Risken 
vid fritt skrivande synes vara att värdekedjans logik inte framträder, samt att tyst 
men relevant kunskap inte blir formulerad. Uppgiften bör därför vara att skriva 
en sammanhängande (logisk) berättelse om hur aktiviteterna utförs (snarare än 
osammanhängande uppställningar med tvetydiga påståenden om vad som görs). 
För att bryta igenom en alltför övergripande vad-nivå och nå den tysta kunska-
pen på en underliggande hur-nivå, måste misstänkt tvetydiga begrepp lyftas 
fram och benas isär (jfr figur 27, s 260). När hänvisning sker till befintliga in-
struktioner om detaljer i arbetsflödet är risken påtaglig för bristande samstäm-
mighet – innehållet kanske inte överensstämmer med gruppens tjänstekognition 
och kan uppfattas olika. Självbeskrivning avser därför också rensning och 
omarbetning av sådana relaterade dokument som används i verksamheten och 
vars innehåll gruppen kan påverka.  

Regelbundenhet och växelverkan 
Att tränga under ytan på för-givet-tagna begrepp, att avgöra vilka detaljer som 
är väsentliga samt att nå samstämmighet, låter sig inte göras utan upprepade 
omarbetningar. När deltagarna (mellan passen av självbeskrivning) återgår i 
produktion, fortsätter tänkesätten att utvecklas och det uppstår en växelverkan 
mellan självbeskrivande (meningsskapande samtal) och praktisk tillämpning. 
Efter en paus kan dokumentet ses med nya ögon, vilket bidrar till upptäckandet 
av sådana detaljer som gör logiken så tydlig och sammanhängande att internali-
sering blir möjlig. Enligt Weick (1979) och Nonaka (1994) är sådan växelverkan 
också nödvändig för varaktig internalisering. Till dess att berättelsen om arbe-
tets utförande blivit tydlig, lättbegripen, accepterad och internaliserad, bör tiden 
mellan tillfällena inte vara så lång att deltagarna glömmer all den logik som ännu 
inte syns i texten – och inte så kort att dokumentet inte kan ses med nya ögon. 
Inte heller bör den tid som anslås för varje tillfälle vara så kort att den helt åtgår 
till att återkomma i tanken. 
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Meningsfulla samtal viktigare än dokument 
Syftet med att dokumentera är enbart att stödja det samtal som krävs för att 
etablera, upprätthålla och utveckla ett mera ”kollektivt medvetande” (def. s 33). 
Behovet av en ständigt uppdaterad, lättbegriplig och detaljerad dokumentation 
är därför störst i etableringsfasen. När tjänstekognitionen övergått i ett mera 
kollektivt medvetande kan den grupp som inte orkar hålla dokumentationen 
aktuell, ändå ha mycket att vinna på att fortsätta sitt, nu väsentligen förbättrade, 
samtal om verksamhetens utförande. Detta innebär emellertid en risk och, för 
att säkerställa att kognitionen fortfarande är i samklang, kan det vara klokt att, 
åtminstone någon gång emellanåt, gemensamt göra en översyn och uppdate-
ring. 

Att sprida ny tjänstekognition 
När alla inte kan delta i självbeskrivning samtidigt och på samma plats måste de 
tänkesätt som då formas kunna överföras interkonstellativt (figur 30, s 288) 
mellan personer, enheter och organisationer (för att omfatta alla aktörer i sam-
ma värdeskapande nätverk). Sätten att organisera deltagandet under sådana om-
ständigheter kan vara många och några möjliga lösningar har exemplifierats i 
kapitel 9 och avsnitt 12.3. Vad som torde vara av betydelse är att deltagandet 
sker i (en inte alltför liten) grupp, att menings- och erfarenhetsutbyte organise-
ras grupperna emellan samt att alla grupper helst arbetar med att förfina samma, 
eller åtminstone delar av samma, sammanhängande (tanke-) modell (dokument, 
processkarta etc.).  

Den mera enhetliga kognition (och förstärkta utvecklingskultur) som uppstår 
torde göra att förutsättningarna för att utjämna skillnader i tänkesätt mellan två 
självbeskrivande, och internt redan samsynta, grupper är goda, men där har vi 
kommit till den punkt där empirin inte längre räcker till. 
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15 Bidrag och förslag till fortsatt forskning 

Personal som ges tillfälle att gemensamt formulera tankar och ståndpunkter om 
organisationen i tal, skrift och bilder, blir mera samspelta. De utvecklar sina 
arbetssätt, uppnår mera stabila resultat och blir mera mottagliga för krav på för-
ändring. Som nämnts är detta egenskaper som, utifrån olika perspektiv och 
forskningsfrågor, har eftersökts i en mängd undersökningar från Mayo:s klassis-
ka försök inom Western Electric Company på 30-talet i USA och framåt. Äm-
net är alltjämt högintressant och har i föreliggande studie analyserats utifrån 
perspektivet självbeskrivning.  

Med självbeskrivning avses den aktivitet där medarbetare, under organiserade 
och metodmässigt styrda former, gemensamt utformar grafiska eller verbala 
beskrivningar över sin, mer eller mindre likartade, tjänstekognition. Med tjäns-
tekognition avses enskilda medarbetares uppfattning om utförandet av egna 
arbetsuppgifter, om andras arbetsuppgifter och om sambanden dem emellan. 
Studien fokuserar självbeskrivning i form av processkartläggning för lokal orga-
nisering och fenomenet har betraktats som ett metodstyrt gruppsamtal (’desig-
ned conversation’, Eden & Ackermann 1998a, s 63-78).  

Syftet har dels varit att förstå hur tjänstekognition påverkas av självbeskrivning, 
dels hur denna påverkan kan bidra till att främja en verksamhets övergripande 
syfte och mål.  

Utifrån syftet har tolkningar gjorts rörande det teoretiska och praktiska forsk-
ningsproblemet om hur lokal organisering (förändring bottom-up) och strate-
gisk styrning (förändring top-down) förhåller sig till varandra, om de möjligen 
kan kombineras och fås att samverka eller om det är två organiseringsprinciper 
som bör hållas isär? 

Empirin har utgjorts av processkartläggning inom lokala Arbetsförmedlingar i 
Sverige, men min bedömning är att de företeelser som jag studerat är så all-
mänmänskliga att tolkningarna i sina huvuddrag bör vara generellt giltiga för 
processkartläggning också i andra offentliga och privata organisationer.  

När de socio-kognitiva aspekterna fokuseras framstår självbeskrivning som ett 
lämpligt verktyg för att, i samband både med lokal organisering och strategisk 
styrning, utveckla befintliga, nya eller förändrade produkter och produktions-
mönster. Särskilt relevant torde självbeskrivning vara vid immateriell tjänste-
produktion där utrymmet för, och problemet med, inkompatibla tänkesätt kan 
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vara stort. Det framstår därför som anmärkningsvärt att självbeskrivning inte 
har rönt ett större akademiskt intresse. Processkartläggning (den variant som 
studerats) är kanske en av de stabilaste (Hellström 2006) och viktigaste (Benner 
& Tushman 2002) management-idéerna sedan 20 år tillbaka och under 2000-
talet har fenomenet också satt en stark prägel på svensk statsförvaltning (Sti-
gendal & Johansson 2003).  

En förklaring till det begränsade akademiska intresset kan vara att den form av 
semi-autonom organisering som självbeskrivning innebär, kan framstå som 
oförenlig med rådande praktiska och teoretiska paradigm för strategisk styrning 
(införande av extern design). Strategisk styrning är erkänt problematiskt och 
den känsla av ägarskap som kan bli resultatet självbeskrivning, dvs. medarbetar-
nas känsla av makt över ”sin” process, skulle kunna innebära ytterligare en för-
svårande omständighet. Det gemensamma meningsskapandet som är en central 
del av modernt ledarskap för lokal organisering antas bl.a. av Pfeffer (1994) och 
Jarvenpaa & Stoddard (1998) vara svårt att förena med strategisk styrning. Med 
krav på anpassning till strategiska direktiv så skulle drivkraften till enhetens eget 
utvecklingsarbete dö ut.  

I denna studie har jag visat att förhållandet skulle kunna vara det motsatta: 
tvärtom efterfrågar och inför självbeskrivande enheter ofta den externa desig-
nen på eget initiativ. Bl.a. genom den utjämning av skillnader i tänkesätt som 
uppkommer, lägger självbeskrivning grunden för, och utgör en metod och ett 
forum för, implementering av överställd och fördefinierad design. Därtill kom-
mer att införandet av extern design verkar kunna ske i ganska omedelbar an-
slutning till det att självbeskrivning introducerats. Mitt arbete bekräftar, utveck-
lar och preciserar det som Davenport (1993) och González-Benito et al (1999) 
föreslår, nämligen att införandet av en kultur med ständiga förbättringar kan ske 
samtidigt med, och bidra till, strategisk omdaning.  

Det socio-kognitiva perspektiv som tillämpats, har alltså möjliggjort högst in-
tressanta tolkningar innebärande att arbetet med självbeskrivning underlättar såväl 
lokal organisering som strategisk styrning och kan få dessa aktiviteter att samverka och un-
derstödja varandra. Mera gemensamma tänkesätt ger avkastning i form av färre 
störningar och mera stabila produktionsresultat, men det underlättar också för 
framtida förändring. Få torde överraskas av att en väl organiserad verksamhet 
är lättare att styra och förändra, men poängen är att strategisk styrning och lokal 
organisering inte bara är nödvändiga, utan också fullt möjliga att förena. Arbets-
insatsen vid självbeskrivning kan därför betraktas som en investering i en mera 
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effektiv och lättstyrd verksamhet. Ett begränsat och väl planerat underhåll hål-
ler investeringen ständigt kurant och medför en ständig och stabil fortsatt ut-
veckling.  

Grunden för tolkning har varit att organisationer kan ses som ”organiserat 
prat” (Rombach 1986) eller som ”ett pågående samtal för att förstå vad som 
händer” (Weick 2001). Eftersom pratet ofta är det som mest påtagligt påverkar 
hur vi tänker (och därmed agerar) är detta av godo, men det tar också tid. Själv-
beskrivning är ett sätt att organisera pratet i syfte att bättre tillvarata denna tid. 
Mycket talar för att pratet vid självbeskrivning tar mindre tid i anspråk än vad 
som på lite sikt annars förloras genom sådant som omarbete samt förvirrade 
och resultatlösa diskussioner om vardagliga problem i verksamheten, samt om 
förändringars innebörd och förmodade konsekvenser.  

15.1 Bidragen preciseras och positioneras 
Som nämndes i avsnitt 1.4 vill jag positionera avhandlingen till forskningen om 
tjänsteutveckling inom ämnet företagsekonomi. Att ange till vilka forsknings-
områden resultaten främst kan tänkas bidra, har dock inte varit helt enkelt. Vad 
som komplicerat saken är den historiska avgränsning till frågor om design som 
inneburit att befintlig teori inom tjänsteutveckling inte kunde användas som 
utgångspunkt. Ett naturligt alternativ hade varit att försöka ansluta till forsk-
ningen inom Organizational Change. Kanske är de deskriptiva idealen inom 
denna processualistiska diskurs inte så starka att min delvis normativa ansats 
skulle förkastas? Å andra sidan har inte heller forskningen inom detta område 
kunnat bidra särskilt mycket till mina teoretiska utgångspunkter. Jag undrar 
också om mitt immateriella tjänsteperspektiv skulle väcka intresse?  

Forskningsproblemet har krävt en tvärvetenskaplig ansats. Rön har måst lånas 
in från bl.a. kognitiv organisationsteori, problem structuring methods, kun-
skapssociologi, symbol-interaktionismen, tjänsteutveckling och TQM – alla till 
buds stående medel har använts för att finna framkomliga vägar. Resultaten 
från en sådan ansats kan av naturliga skäl vara svåra att positionera och inget av 
nämnda områden vore en naturlig mottagare för förslag om en förenad teori för 
strategisk styrning och lokal organisering.  

Som nämnt torde resultaten vara särskilt relevanta vid immateriell tjänstepro-
duktion – utrymmet för, och problemet med, inkompatibla tänkesätt kan där 
vara stort. Jag tror också att mitt tjänstekognitiva perspektiv och mina viktigaste 
bidrag bäst kan tillvaratas inom tjänsteforskningen. Men hellre än att tjänste-
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kognition och praktisk organisering blir till ett nytt81 spår, skulle jag önska att 
den befintliga forskningen om tjänsteutveckling och tjänsters design kunde 
kompletteras med ett tjänstekognitivt perspektiv. Den väsentliga poängen är att 
då skulle design och organisering kunna fås att samverka för att föda och för-
verkliga goda idéer.  

Mina främsta bidrag vill jag alltså lämna till forskningen om tjänsteutveckling. 
Några av bidragen kan emellertid helt eller delvis komma till användning inom 
andra områden. Jag föreslår därför att nedan uppräknade bidrag sorteras under, 
och i gränslandet mellan, områdena tjänsteutveckling, TQM, Organizational 
Change och kognitiv organisationsteori (figur 38).  

  

Figur 38: Studiens bidrag positioneras till forskningen om tjänsteutveckling inom företags-
ekonomin samt i vissa fall, helt eller delvis, till forskningen om TQM, Organizational 
Change och kognitiv organisationsteori. 

Som studiens viktigaste bidrag vill jag lyfta fram följande: 

1) I kapitel 12 föreslogs en förenad teori för strategisk styrning och lokal orga-
nisering och de praktiska implikationerna av denna presenterades i kapitel 

                                                 
81 Helt nytt skulle ett sådant spår inte vara, se fotnot 7, s 22. 
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14 (med hänvisning till detaljer i del III). Sammantaget innebär resultaten att 
chefer erbjuds ett beprövat verktyg för att på bred front involvera medarbe-
tarna i samtal om verksamhetens nuvarande och framtida logik.  

2) Genom studien åtgärdas något av bristen på 

a) fylliga och longitudinella djupstudier där förändringsarbete följts från in-
sidan (Johnson 1987; Pettigrew 1987) 

b) empiriska studier av praktiska tillvägagångssätt och framgångsfaktorer 
för strategisk styrning (Guimaraes & Armstrong 1998; Weick & Quinn 
1999; Doyle 2002; Burnes 2004) 

c) en fungerande referensram för organisatorisk förändring (Todnem 
2005).  

d) studier av utveckling av kollektivt medvetande på operativ nivå, dvs. av 
det kollektiva skapandet av gemensam ny mening bland medarbetare 
(Weick et al. 2005, s 418).  

3) Rörande forskningen om processkartläggning för ständiga förbättringar 
inom TQM har jag visat att den ökade kvalitet som ibland blir resultatet av 
processkartläggning kan förklaras av 1) de mer gemensamma synsätt som 
uppkommer (samt att detta i sin tur medför bättre samordning och mera 
stabila produktionsresultat) och 2) att implementeringsproblem inte uppstår 
eftersom nya tänkesätt inte behöver överföras. Det första orsakssambandet 
antyds exempelvis av Weick & Roberts (1993) och det andra av Davenport 
(1993).  

4) Jag konstaterar att det tidigare saknats, men nu finns: 
a) en studie av de samtal som uppkommer när operativ personal kartlägger 

och beskriver det egna arbetsflödets logik (tidigare studier har nogsamt 
men utan framgång eftersökts i olika databaser).  

b) En metod för självbeskrivning med stöd i etablerad teori (Krishnan et al. 
1993; Leonard & McAdam 2001).  

5) En speciell omständighet som gäller för självbeskrivning och ”ständiga för-
bättringar” är att subjektet är sitt eget objekt, dvs. att föremålet för föränd-
ring är aktörernas egna tänkesätt, deras medvetande och innersta ”jag”. Ofta 
tänker vi människor genom att agera och inte alltid tänker vi efter – före. 
När ”jag” förändrar ”mig själv” så blir det både svårare och mindre relevant 
att skilja tanke från handling. Rationella planeringsmodeller i tydliga steg 
(som exempelvis Demings PDSA-cykel, 1986) blir svåra att tillämpa. Tanke-
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arbete kan då inte skiljas från förändring, och ett steg som i det närmaste 
faller bort (exempelvis i modeller för tjänsteutveckling, se Urban & Hauser 
1993; Edvardsson & Haglund 1995), är införandet av det nya tänke- och ar-
betssättet. På två punkter har jag därför funnit anledning att starkt invända 
mot Demings (1993) rekommendation att inte förändra något förrän det be-
fintliga arbetssättet har kartlagts (se också avsnitt 14.4, s 324).  

a) Åtminstone vid immateriell produktion finns det sällan bara ett sätt att 
tänka, vanligtvis uppdagas olika och i bland motstridiga uppfattningar 
när rutinerna dokumenteras. För att nå fram till en beskrivning som 
stämmer med hur alla tänker och arbetar är förändring nödvändig (dessa 
mera likartade tänkesätt torde t.o.m. vara själva grunden för de förbätt-
ringar som kan uppnås med ständiga förbättringar).  

b) Eftersom aktörernas sätt att tänka förändras genom kartläggning är det 
inte alltid möjligt att först planera och sedan förändra. Processkartan vill 
jag beskriva som en karta som förändrar det territorium den avbildar. 

6) Medarbetarnas ”tjänstekognition” eller vad vi på engelska kan kalla ”service 
cognition”, styr hur många tjänster effektueras, den fyller en central funk-
tion som referensram och utgångsmaterial för tjänsteutveckling och är avgö-
rande för hur förändringar uppfattas och tas emot. Tjänstekognition, dvs. 
enskilda medarbetares uppfattning om utförandet av egna arbetsuppgifter, 
om andras arbetsuppgifter och om samband dem emellan (definition, s 34), 
föreslås därför som  

a) en dimension att foga till tjänstelogiken, eller till vad Vargo & Lusch 
(2004) benämner ”The Service Dominant Logic”.  

b) en del av forskningen om tjänsteutveckling med potential att få design 
och organisering att samverka för att föda och förverkliga goda idéer  

7) För att komma ur det dödläge som forskningen om strategisk styrning synes 
befinna sig i (kapitel 1) har studien metodologiskt bidragit med att pröva en 
kombination av socio-kognitiv ontologi och det slags resoneran-
de/mysterieinriktade epistemologi som förespråkas av Alvesson & Kärre-
man (2007).  

15.2 Är självbeskrivning bara positivt? 
Inledningsvis (s 32-34) beskrevs det ”kollektiva medvetande” som självbeskriv-
ning är ägnat att skapa. Då klargjordes bl.a. att det likatänkande som åsyftas är 
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raka motsatsen till sådan enkelspårig likformighet som innebär att medarbetarna 
inte tillåts att tänka och där alla kunder måste hanteras mekaniskt lika. Självbe-
skrivning torde snarare uppskattas för det tankearbete och den gemenskap det 
föranleder, än upplevas som tankemässigt begränsande. En mera relevant in-
vändning kan vara att ett kollektivt medvetande kanske kan uppnås på andra 
sätt, exempelvis genom ett sådant karismatiskt ledarskap som innebär att den 
operativa chefen genom medryckande, konsekvent och övertygande argumenta-
tion förmår att överföra sin uppfattning om verksamhetens detaljer till de an-
ställda (jfr “sensegiving” Gioia & Chittipeddi 1991, s 442). Men hur vanliga är 
sådana chefer? En invändning (vars relevans jag kan intyga av egen erfarenhet) 
är att möjligheterna med självbeskrivning (och med lokal organisering och stra-
tegisk styrning i allmänhet) kan vara kringskurna i en sådan postmodernt frag-
menterad praktik där socialt anseende tillskrivs den med originella tolkningar 
och avvikande åsikter. Bortsett från risken för felsteg, och inräknat den kostnad 
det innebär, framstår ändå självbeskrivning som något positivt för många orga-
nisationer. Givet studiens resultat (som vänder den ev. farhågan om att självbe-
skrivning skulle göra enheten svårstyrd till dess motsats) är frågan vilka möjliga 
invändningar som återstår?  

Parnell et al. (1992) invänder att kollektivt beslutsfattande visserligen ger pro-
duktiva och lojala medarbetare med självkänsla, men att det ändå inte är ett ef-
fektivt sätt att leda verksamheten. Viktigt att påminna om är därför att det kol-
lektiva beslutsfattandet vid självbeskrivning endast avser hur det dagliga prak-
tiska arbetet ska utföras. De stora strategiska besluten om verksamhetens över-
gripande inriktning och mål är, åtminstone i större organisationer, fortfarande 
förbehållet ledningen.  

I samband med 70-talets debatt om medarbetarens rätt till medbestämmande, 
konstaterade Kotter & Schlesinger (1979) att aktivt deltagande ger delaktighet 
(commitment), men att det är en tidsödande och svår väg som kan ge bristfälli-
ga lösningar. Min uppfattning är att detta tillhör en funktionalistisk logik som 
på många sätt är under avveckling. 

Självbeskrivning kan som tidigare diskuterats (s 31) kritiseras för att fördumma 
en organisation, ett slags hjärntvätt. Mitt svar är att organisationen tvärtom blir 
smart i den meningen att den är väl samordnad och väl designad utifrån den 
kunskap som fanns tillgänglig medan självbeskrivningen pågick. Det kan dock 
medföra vissa nackdelar när tänkesätt blir mera lika och utrymmet för avvikan-
de beteende blir mindre. Då uppstår färre möten mellan olika tänkesätt och 
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beteenden som skapar ny mening om hur arbetet bäst utförs. Men vi måste skil-
ja mellan vad Normann (1975; 1984) kallade ”affärsidén” respektive ”växtidén”. 
Båda ryms inom samma organisation. Affärsidén representerar det strömlinje-
formade, effektiva, likartande, som måste finnas för befintlig produktion, me-
dan växtidén står för införsel av ständigt nya idéer in i organisationen för att 
säkerställa organisations- och tjänsteutveckling. Skulle ett projekt som Af Sveri-
ge ha lyckats skapa avsedd enhetlighet, så skulle variationen ha minskat. Den 
rika källa av erfarenhet som metodgruppen på AMS öste ur för att skapa de 
”kvalitetssäkrade” metoderna skulle då riskera att sina. Detta problem gäller 
emellertid all väl organiserad verksamhet, oavsett om det är självbeskrivning 
eller något annat som gjort tjänstekognitionen mera enhetlig. Alla organisatio-
ner bör därför vinnlägga sig om att systematisk inhämta ny kunskap (genom 
benchmarking eller andra metoder för att stimulera till nya tänkesätt). Inte 
minst ansvarar det strategiska ledarskapet, både för att säkerställa att organisa-
tionen får nya meningsskapande intryck och för att, genom systematisk om-
världsbevakning och strategisk planering, introducera nya sätt att arbeta. 

Individer måste hanteras individuellt och arbetssökande människor kan inte, på 
samma sätt som varor, hanteras i standardiserade produktionsprocesser. När 
förädlingsvärdet är immateriellt betingat, och särskilt när det bärs av människor, 
är det förvisso inte alltid önskvärt eller möjligt med ett standardiserat produk-
tionsresultat. Kritiker kan därför hävda att verksamhet såsom arbetsförmedling 
är svår eller rent av olämplig att standardisera (självbeskriva). Å andra sidan är 
det uppenbart att en verksamhet med så hög genomströmning som finns på 
Arbetsförmedlingen kräver samordnad samverkan, och att tillvägagångssätt inte 
kan nyskapas för varje nytt ärende. Om det råder delad mening om vad en viss 
aktivitet innebär, kan aktiviteten exempelvis komma att systematiskt levereras 
till fel mottagare. Det som var avsett som en individuell anpassning riskerar att 
bli till en kollektiv missanpassning. Just eftersom immaterialiteten gör produk-
tionen otydlig, blir standardisering extra viktig, men på ett annat sätt. Standardi-
sering är i detta sammanhang snarare en fråga om entydiga språkliga symboler 
(som hänvisar till gemensamma kognitiva strukturer) än om objektivt betingade 
produktspecifikationer. Självbeskrivning med moment av kognitiv modellering 
(såsom processkartläggning) gör att kognition standardiseras, men också att det 
blir möjligt att peka på det som tidigare varit osynligt – det immateriella mate-
rialiseras. 
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15.3 Förslag till fortsatt forskning 
Strukturerade samtal om verksamheten kan föras på många olika sätt och i den 
fortsatta forskningen torde det vara viktigt att försöka identifiera och utveckla 
självbeskrivning också i andra former. Om fenomenet studeras ur andra per-
spektiv, kan nya fördelar, nackdelar och användningsområden komma att upp-
dagas. Tekniken kan dessutom förfinas. 

Integration med verksamhetsstyrning 
Wouters & Wilderom (2007) fann att när system för resultatstyrning utvecklas 
av och med medarbetare för att stödja deras arbete (snarare än av andra för att 
kontrollera) så ökar chanserna för en positiv inverkan på verksamhetens utveck-
ling. Med resonemang som i hög grad liknar dem som i denna avhandling förts 
om autonom design (lokal organisering) hävdas att verksamheten stimuleras om 
personalen kan fås att interaktivt experimentera med olika mätmetoder. Fors-
karna har iakttagit att implementering knappt kan uppfattas och inte utgör ett 
problem när designen experimenteras fram av medarbetarna. När måtten ut-
vecklas utifrån medarbetarnas tänkesätt blir de dessutom mera lokalt giltiga, 
pålitliga och begripliga. När de som ska följa resultaten deltagit i mätmetodernas 
utveckling kan mätresultaten bättre tolkas och mätmetodernas inbyggda brister 
orsakar färre problem (ibid.).  

Mycket är vunnet bara genom gemensamma tänkesätt och aktörerna kan i hög 
grad själva subjektivt uppfatta vad olika förändringar leder till. Pålitliga mätsy-
stem som visar hur olika åtgärder påverkar verksamhetens resultat skulle dock 
minska osäkerheten och, vid sidan av processbeskrivningarna, bidra till att ytter-
ligare synliggöra den immateriella verksamheten. Egenutvecklade mått och 
mätmetoder skulle utgöra ännu en kognitivt danande omvärldsfaktor vars ut-
veckling skulle medföra att verksamheten blir ytterligare fysiskt påtaglig och 
hanterbar och att utrymmet för disparata tänkesätt skulle minska.  

Aktivitet 8 i ”AMS process för att stödja införandet av ett processorienterat 
arbetssätt” (bilaga c) benämns ”Införa operativa mål”. Där anges att kontorets 
operativa mål ska utformas ”i samverkan med personalen” och att utgångs-
punkten skall vara ”viktiga och relevanta värden, eller prioriterade förbättrings-
områden, i processen”. Aktiviteten är utformad i enlighet med gällande verk-
samhetsplan (s. 133) och utifrån insikten att införandet av självbeskrivning mås-
te innefatta att verksamhetsstyrningen anpassas till detta nya sätt att leda och 
styra verksamheten. Som tidigare diskuterats har cheferna upplevt många hin-
der för arbetet med processorientering och mig veterligen har inget kontor kla-
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rat att följa processen så långt att integration med verksamhetsstyrningen blivit 
aktuell. Skulle så ändå ha skett är det troligt att nya hinder skulle ha uppdagats: 
statsförvaltningens styrmodell (7.1) är utformad för vertikal styrning av funk-
tioner top-down och inte för horisontell och semiautonom styrning av proces-
ser.  

Det förslag till förenad teori för lokal organisering och strategisk styrning som 
utvecklats i denna avhandling är dessvärre inte komplett utan integrerad teori 
om horisontellt orienterad och semiautonom verksamhetsstyrning. Den kanske 
viktigaste frågan som måste utredas är hur de mål som upplevs viktiga av med-
arbetarna skall kunna aggregeras, möta och integreras med de mål som framstår 
som viktiga ur ett överordnat strategiskt perspektiv. Vilka metoder och verktyg 
krävs för sådana samtal? Frågan kan vara ett uppslag till ett nytt forskningspro-
jekt där forskare med min bakgrund samarbetar med kollegor med redovis-
ningsinriktning.  

Kombinerade ansatser 
Som påpekats torde det vara av yttersta vikt att finna en balans mellan vad som 
kan och därför ska styras lokalt och vad som måste styras centralt. Studien har 
visat att självbeskrivning ganska snart orsakar ett intresse också för att tillgodo-
se och inordna kraven i centrala styrdokument i de lokala processbeskrivning-
arna.  

Eftersom detta intresse verkar uppstå redan efter kort tid, frågar jag mig om 
Davenport (1993) möjligen kan ha funnit en framkomlig väg när han föreslår 
att centralt beskriva processer först på ledningsnivå för att sedan låta operativ 
personal beskriva dess detaljer: 

One way to preserve the employee participation found in continuous improvement 
initiatives is to have process innovation teams design only the high-level process 
flows. The next step is to ask those who will perform the process to decide how they 
want to design the detailed aspects of their part of the process. The high-level design 
might specify the inputs and outputs to the detailed work process, and the perform-
ance objectives in terms of cost, time, or quality. The remainder of the design would 
be up to the work team itself (Davenport 1993, s 10-11). 

Alldeles uppenbart är att en sådan övergripande processmodell i så fall måste 
vara extremt väl utformad och gärna prövad med avseende på vilken mening 
den skapar. Motstånd skulle ofelbart uppstå om medarbetarnas tänkesätt måste 
anpassas till en Prokrustes säng (fotnot 74, s 257). Tillvägagångssättet skulle 
förvisso kunna kräva en delvis annan form av handledning och förhållningsreg-
ler än vad jag kommit fram till, men skulle arbetet väl komma igång så skulle 
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medarbetarnas tänkesätt säkert likartas också genom detta. Mig veterligen har 
idén inte prövats empiriskt och definitivt inte utifrån ett socio-kognitivt per-
spektiv. Jag kan inte låta bli att undra vad ett forskningsprojekt med den inrikt-
ningen skulle ge. 

Självbeskrivning för utveckling av nya tjänster 
Implicit bakom de förda resonemangen i avhandlingen ligger antagandet om att 
det är befintliga rutiner som organiseras och utvecklas. Ett skäl till detta kan 
vara att jag själv delvis är en del av kvalitetsrörelsen där det centrala temat är 
förbättringar av befintlig produktion. Det kan emellertid diskuteras om empirin 
bara innehållit förbättring av befintlig verksamhet. I Af:s nya tjänsteutbud (figur 
8, s 127) ryms metoder (delprocesser) som inte tidigare funnits på alla förmed-
lingar (i varje fall inte i den form som där presenteras). När exempelvis Arbets-
förmedlingen Norrmalm bildades ur gamla Af City och Pia Ackmark och hen-
nes personal skulle finna ut hur de skulle kunna erbjuda alla tjänster (avsnitt 
9.7), var detta då ett förbättringsarbete eller var det utveckling av helt nya tjäns-
ter?  

Som i viss mån redan skett i fråga om IT-tjänster (se bl.a. Lind & Seigerroth 
2000) skulle självbeskrivning kunna belysas med teori om New Service Deve-
lopment (jfr de Brentani 2001). Intressant vore att empiriskt undersöka vilka 
effekter det skulle få för exempelvis kreativiteten när personalen involveras i att 
experimentera fram nya tjänsteprocesser (jfr Kristensson 2003). Hur vore det 
att involvera kunderna i detta arbete och hur skulle tjänstemötet då komma att 
utformas (jfr Olsen 2003; Kristensson et al. 2004)? Resultaten från föreliggande 
studie indikerar att förverkligandet av den nya tjänsten skulle vara ett mindre 
problem. 

Självbeskrivningens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön 
Engagemanget inför uppgiften att reda ut alla motsägelsefulla uppfattningar om 
hur det verkligen är, vad som är arbetslagets egentliga uppgift och vad som 
krävs för att något ska vara rätt gjort, är ofta påfallande stort. Verksamheten 
mår bra av detta, men många gånger har jag tänkt att det gör också människor-
na. För att spetsa till det: Kan det vara hälsosamt att varje dag visats i en obe-
griplig verklighet där saker bara händer trots att man knappt uppfattar dem – 
och vet varför – och på ett oförutsägbart sätt? Tillfredsställs man av att försöka 
tillföra värde utan nödvändig kännedom om vad som skett dessförinnan och 
utan att veta säkert vad som kommer att ske härnäst? När arbetsuppgiften och 
målen för denna är oklar, kan man då känna att man är färdig för dagen när 
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man gått hem? Kan man då vara säker på att man är skicklig i sitt yrke? Svaret 
på alla dessa frågor är ”nej” och då uppstår frågan: hur mår man då, fysiskt, 
psykiskt och socialt – naturligtvis mår man dåligt (se Hatchuel 2002). När det 
sociala systemet är i dålig kondition mår individen dåligt. Självbeskrivning kan 
göra det sociala systemet mera välmående och borde därför ha samma effekt på 
de människor det består av, men det återstår att visa (jfr Bryson & Anderson 
2000, s 145). Jag ser ett forskningsprojekt med detta fokus som högintressant. 
Det öppnar samtidigt för ett gränsöverskridande samarbete med kolleger inom 
psykologi och andra närliggande beteendevetenskaper. 
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Abstract 

When duties are documented, new ideas are often created regarding how the 
work should be carried out. Writing is an important source of development, but 
unfortunately the possibilities are limited when it comes to transferring new 
ways of thinking to personnel. As with organizational change in general, em-
ployees tend to neglect new instructions. On the basis of their personal ways of 
thinking, they might find that the new order is incorrect, requires more re-
sources, lacks contact with reality, or cannot be understood. The people who 
have prepared the new directives think they are surely justified and easy to un-
derstand. In their eyes, those who stick to what used to be correct and reasona-
ble seem resistant to change. 

In this paper, we explore the crass but fruitful understanding that new ways of 
thinking more easily arise among those who define organizational design than 
among those who are expected to change. Using socio-cognitive theory as well 
as longitudinal and extensive action research in the Swedish Employment Ser-
vice, we investigate the reasons behind the inevitable development of units 
which are trusted to write their own instructions and, in so doing, start to talk 
about the way work is done. Despite the independence needed to coordinate by 
consensus, it seems that the collective mind thereby induced actually enhances 
opportunities for central control and change: Units designing their own rou-
tines surely become better coordinated, but also more controllable and adaptive 
to strategic change. Furthermore, some principles are presented to support self-
assessment regarding organization and change.  
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Introduction  
In this paper, we focus on organizational change from a service perspective. 
Empirical data has been gathered from a pure service organization, but we 
think our findings are just as relevant to the production of goods. The point of 
emphasizing the service dominant logic (Vargo & Lusch 2004) is to highlight 
the intangible dimension involved in all kinds of production. While research 
into service development has traditionally occupied itself mainly with issues of 
design and the customer-oriented aspects of intangibility, we reach for the in-
ternal organizational perceptions that control operations. Our interest is the 
realization of organizational design rather than planning. The way the people in 
an organization think, what we refer to as “service cognition”, is not only what 
ultimately controls performance; due to being a potential source of resistance, it 
can also be regarded as the most plausible reason for change being prevented. 
Managing service cognition is likely to be the main key to managing organiza-
tional change. 

Organizational change can either be initiated top-down by the executives or 
bottom-up by the employees of the organizational unit themselves. In the case 
of strategic change (top-down), the issue of implementation can be described as 
a matter of cognitive transfusion. Making people think in a specific new way is, 
unfortunately, very difficult (Fiske & Taylor 1984; Langfield-Smith 1992) and 
that might be why researchers like Nohria et al. (2000) have found that the suc-
cess rate of strategic change is very low. However, in the case of autonomous 
change bottom-up, the conditions are different. Methods for the participative 
organization of operations (like continuous improvements within TQM, Imai 
1986) are well known for their uncomplicated implementation (Davenport 
1993). When those supposed to undergo change also do the design, there is 
obviously no need for transfusion. When change is initiated bottom-up, it can 
thus be asked whether or not implementation is a relevant topic of discussion 
(cp. Wouters & Wilderom 2007).  

The well-documented difficulties of strategic change seem to have brought 
mainstream organizational research to a dead-end. A previous normative focus 
on how executives, often guided by consultants, would plan interventions (e.g. 
’job redesign’, Hackman & Oldham 1980; ’technological change’, Card et al. 
1983; and ’organizational restructuring’, Mintzberg 1983), has been replaced by 
descriptive studies of how local managers and employees continuously, ordina-
rily, in reality and interactively learn from the ever-changing world around them 
(e.g. Larsen et al. 2000 ’issues of identity and image’; Oswick et al. 2000 ’organi-
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zational learning’; Boje 2001 ’narrative methods’; Newell 2002 ’knowledge man-
agement’). Researchers like Mintzberg (1987) and Wilson (1992) also question 
whether managers can really be expected to be so far-sighted that they will find 
efficient strategies for subsequent implementation. For ideological reasons, 
Huczynski (1993) and others even reject the general idea of organizational 
command and control. 

The recent attention paid to social constructions and descriptive approaches to 
organizational change seems partly driven by researchers’ disillusionment with 
the meager results from the traditional normative and functionalistic research 
into organizational development (Barrett et al. 1995; Heracleous & Barrett 
2001; Heracleous 2002; Marshak 2002). The critical trend is boosted by post 
modernistic ideas and critical theory (Reed 2000; Heracleous & Barrett 2001).  

Findings in fields like Managerial and Organizational Cognition, however, may 
not just be useful with regard to understanding the deficits of existing theory; it 
may also direct attention towards alternative approaches. New approaches may 
even be on their way, e.g. two full issues of the Journal of Organizational 
Change Management were recently (2005, 18:1 & 4) dedicated to the organiza-
tional discourse as a means of understanding organizational change. Maybe 
such social constructionist perspectives can provide new constructive ap-
proaches to strategic change? To judge from the perspective of the Swedish 
Employment Service, such knowledge would be highly desirable. 

The Swedish Employment Service is a government agency with variety in its 
employees’ way of thinking. With regard to things like creativity and freedom of 
thought, such variety may be desirable, but it also causes many problems. For a 
number of years, this flagship of Swedish employment policy has been heavily 
criticized by the National Audit Office, and others, for perceived inefficiency 
and inequality in its way of treating people seeking new jobs. A total of about 
340 offices and roughly 11,000 employees can certainly make the business diffi-
cult to coordinate and standardize. For many years, the National Labor Market 
Board has failed to eliminate the variety in thought and action between the of-
fices and employees around the country. In 2005, it decided to make a really 
strong push by establishing standardized and detailed business processes. Very 
much along the lines of the concept of Business Process Reengineering (BPR), 
a special team was set up to make detailed flowcharts with associated text de-
scriptions of the services expected to be available and performed uniformly at 
all local offices. The documents were made easily available to everyone via an 
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intranet and county representatives were specially assigned and trained to assist 
local directors in interpreting and informing about the new directions. Even 
though the number of documented, validated, and ratified business processes 
was steadily growing, turning the employees’ minds and actions was not ob-
vious or immediate. On the contrary: the idea of exercising detailed control top-
down was heavily criticized. When it got the better of him, the Director Gener-
al had to resign.  

As previously discussed, it may be difficult to specify change in advance and it 
is without doubt that the implementation of such change is difficult. Neverthe-
less, as shown in the case of the National Labor Market Board, executives are 
very often confronted with the need to transfuse new service cognition, i.e. pat-
terns of thought and conduct, into their subordinates. Hence, it is most annoy-
ing that existing theory on strategic change is full of contradictions (Burnes 
2004), lacking in empirical evidence (Guimaraes & Armstrong 1998; Weick & 
Quinn 1999; Doyle 2002; Burnes 2004), and supported only by unchallenged 
hypotheses regarding contemporary methods of change (Doyle 2002). Todnem 
(2005) concludes that research has not yet come up with a valid framework for 
implementing and managing change. 

Simultaneously, and in obvious conflict with the efforts of the Labor Market 
Board to bring about central change and control, many local offices of the 
Swedish Employment Service were busy organizing their operations by model-
ing their business processes single-handedly. This brought an almost unique 
opportunity, within one and the same organization, to compare and analyze the 
nature of the strategic implementation (as a result of BPR) and local organiza-
tion of operations (inspired by TQM). The topic of interest was to find new 
approaches to strategy implementation as well as better understand the unprob-
lematic implementation associated with Continuous Improvements.  

An obstacle to the search for a unified theory of strategic change and organiza-
tion of operations is the need to combine autonomy with central command, 
and one major challenge is to find ways of permitting the co-existence of those 
equally vital approaches to change and development. One problem is that the 
idea of change top-down, i.e. commanding specific behavior, seems to ignore 
most of the lessons learned on how to motivate people (Pfeffer 1994; Jarvenpaa 
& Stoddard 1998). The credibility of managers encouraging autonomy might be 
questioned when they also need to command their employees to adopt new 
service cognition. 
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Business Process Modeling within Continuous Improvements (and organiza-
tion of operations in general) also suffers from the same lack of underpinning 
theory that applies to Strategic Change (Leonard & McAdam 2001). However, 
process orientation is one of the most insistent (Hellström 2006) and important 
(Benner & Tushman 2002) management trends to appear in more than twenty 
years and has quickly come to dominate the organization of operations in in-
dustrial production, services and public administration (Gulledge Jr. & Sommer 
2002). One possible reason for this may be practitioners’ appreciation of 
process modeling as at tool with the potential to actually change organizational 
perceptions and cognition. Research into TQM, however, is very much influ-
enced by such functionalistic patterns of thought which tend to ignore the dy-
namics of social systems (Park Dahlgaard 2001; Quist 2003). While research 
seems to have been busy making surveys to verify deductively-generated hypo-
theses (Leonard & McAdam 2001), the methods have intuitively been devel-
oped by practitioners (Krishnan et al. 1993).  

The aim of our research is to understand the influence of self-assessment on service cogni-
tion and to propose how this influence can be utilized to attain strategic aims. The term 
self-assessment refers here to the activity whereby employees, in a structured 
manner, collectively assess and document their own instructions (change bot-
tom-up). The object of study is self-assessment as business process modeling at 
the local offices of the Swedish Employment Service.  

Research design 
The meager results obtained so far, in establishing a valid framework and a uni-
fied theory of organizational change top-down and bottom-up, may be consi-
dered an issue of methodology. The social nature of organizations makes such 
systems far more complex than the physical systems thus far created by man. 
Social systems might be hard to explore, and especially with too much of a fo-
cus on hard evidence. According to Styhre (2002), the functionalistic paradigm 
still exerts substantial influence on organizational research. Hence, it seems like-
ly that the limited generation of theory may be due to methodological inconsis-
tency; a mismatch between ontology, epistemology and method. The methods 
in use (often questionnaires sent to managers) may not have been consistent 
with the researchers’ assumptions about the prospects of obtaining knowledge 
(e.g. hard data) about (the employees’ socially-constructed) reality (cp. Alvesson 
& Kärreman 2007). 
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In order to explore the influence of self-assessment on organizational cogni-
tion, for the purposes of this study, we needed to identify a frame of reference 
relevant to understanding how service cognition is created in social interactions, 
man-to-man on the micro-level. The ontology enclosed in such a social con-
structionist view had to be epistemologically matched with a distinct qualitative 
perspective on cognition and knowledge creation. Finally, we were in need of a 
method corresponding to both those aspects. 

Bryson & Anderson (2000) point out that the exploration of methods for orga-
nizational conversation often requires an interdisciplinary approach. According-
ly, the frame of reference of this study is based on theory such as cognitive 
maps, sensemaking and sociology of knowledge. Cognitive maps (and other 
similar metaphors Tolman 1948; Argyris & Schön 1978; Taylor & Crocker 
1981; Fiske & Taylor 1984; Gioia & Poole 1984; Gioia & Mantz 1985; Lord & 
Foti 1986; Fiol & Huff 1992) were used to understand how service cognition is 
stored in the minds of those participating in self-assessment and how they util-
ize it to guide their actions, to filter impressions, and to interpret the world 
around them. Theory on sensemaking was used to interpret how those maps 
change through interaction with other participants. The theory employed was 
that of Weick (1979), which describes how the interplay between the actions of 
others (ecological change) and people’s own reactions (enactment) generates 
information which is filtered through existing cognitive maps. Information that 
deviates from, and does not fit into, existing maps is selected for further 
processing (selection). If the information is found credible and reasonable, it 
may be retained in memory by altering existing cognitive maps (retention). So-
ciology of knowledge (Berger & Luckmann 1967) was used to understand how 
the self-assessing group develops routines (habitualization), how routines are 
named (typification), how they are given their own identity (externalization), 
and how they become a natural and unquestioned part of reality (objectifica-
tion). Related theory on, for instance, the sociology of commitment (Weick 
2001), organizational learning (Nonaka 1994), and symbolic interactionism 
(Hewitt 2003) was also employed. 

The epistemological considerations were focused on the fact that research into 
organizational change management seems to have come to a dead-end. What 
was needed were good research criteria, matching the ontology of a socially-
constructed reality and with the potential to stimulate the emergence of new 
theory. The primary need was to create new approaches and the empirical data 
would thus be used to create friction rather than to verify any existing theory. 
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Hence, we adopted the view of Alvesson & Kärreman (2007) who propose a 
relaxation of the emphasis on “data” and recommend a greater interest in the 
contribution of how data is constructed for the benefit of theoretical reasoning. 
The empirical material was to be used as a critical dialogue partner (not a judge 
or a mirror) that would problemize our understanding and, hopefully, induce 
new theory.  

The methods employed were; longitudinal and extensive action research, video-
taped observations, and semi-structured interviews. In the role of a business 
consultant (facilitating process modeling at local offices of the Swedish Em-
ployment Service), the action research included more than one hundred ses-
sions over five years. Experiences gained were iteratively confronted with exist-
ing theory, which in turn induced new course of action, and so forth. Writing is 
a powerful tool when crafting ideas and articulating findings (Alvesson & 
Kärreman 2007) and new ideas were continuously formulated and reformulated 
in the emerging manuscript of a doctoral thesis. On seven occasions, a total of 
forty hours of participant interaction was recorded on video (in all but one of 
those sessions, the client’s personnel acted as facilitators). Two of those ses-
sions were fully transcribed and detailed interpretations were formulated with 
regard to the sensemaking taking place in just about every paragraph of the nar-
ration. Additionally, and for the purpose of validation, ten local managers (re-
ferred to in this paper as LM1-LM10) were interviewed in order to provide 
their personal view of the effects and conditions of self-assessment. Questions 
posed during those interviews were few and carefully designed in order to pure-
ly focus their utterances on the relevant areas of concern. 

Self-assessment for organizing operations 
The method of self-assessment examined in this study consists of two parts. 
During the first part, the facilitator guides the modeling of the process, i.e. the 
group creates a chart showing how the object of refinement (the unemployed) 
flows through (takes part in) different activities. In the second part, the group 
formulates, in writing, how each activity should be carried out. A modeling ses-
sion (part one) typically starts out with brainstorming on duties related to the 
process. The activities identified (noted on stickers) are then grouped and 
sorted into distinct and linked activities. To highlight the very intense sense-
making associated with a modeling seminar, we jump straight into part of a rec-
orded session:  
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The sticker now receiving the attention of the group suggests that “application 
assignment” be a part of the activity being discussed. «Do we really assign 
clients for application this early on in the process», person no. one asks and 
receives immediate approval from some of the others. «We should do that on 
the first visit», says person no. two. «I think we should match their data early on 
against the register of vacancies and assign them later», says person no. three, 
«to make sure their biography is ok». «That’s how it should be, but I’m sorry to 
say we don’t», says person no. four. «I think a good assignment needs to be 
made by an employment officer with experience of the client’s line of business», 
declares person no. two, only to be reminded by the facilitator that the issue 
now is matching data for the sake of quality control and that the group has just 
agreed that assignments should not be given until later on in the process. «Yes 
but that’s why we can’t make assignments this early on», explains person no. 
two. 

When it comes to the need for early assignments, person no. two clearly differs 
from the others. It is also clear that some implement quality control by match-
ing the data, while others do not. Such heterogeneity of mind, in the early stag-
es of self-assessment, was evident in almost all of the studied groups. However, 
the social pressure seems to be high and person no. two very quickly changes 
his position and says he shares the idea preferred by the others. The group col-
lectively tries to make sense of one sticker after another. They react on each 
other actions and are highly active in selecting and questioning statements that 
are incompatible with their personal service cognition. What eventually be-
comes the group’s official opinion is what seems to make the very best sense. 
Some actors are personally involved in conducting the activity discussed, while 
others are not. The others represent, however, preceding or subsequent activi-
ties. Those involved in subsequent activities may have important claims to 
make. By learning what happens next, those involved in the preceding activities 
may become better prepared to consider how their actions might impact on the 
subsequent activities. By learning their scope of action, and by understanding 
the consequences of deviation, they seem to become better prepared to deal 
with the unexpected. People involved in self-assessment learn about their own 
responsibilities and about others’, they learn about things close at hand and 
about remote parts of the social system. Those are the prerequisites needed to 
establish such a collective mind which, according to Weick & Roberts (1993), is 
the key to almost continuous operational reliability. This seems to us to be the 
most plausible explanation of the inevitable development of units engaged in 
Continuous Improvements, but the connection is only valid, of course, when 
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there is a high level of participation. Despite its emphasis on participation, 
TQM in theory as well as in practice, is often based on such shallow (functiona-
listic/rational) logic that the human aspects tend to be overlooked (Park Dahl-
gaard 2001; Quist 2003). 

Our data confirms that, in the case of self-assessment, implementation does not 
seem to cause much pain. Written instructions somehow seem more capable of 
affecting the authors than the intended readers; it is simply more likely that one 
deviates from programmes set up by others than from programmes one has 
helped to establish oneself (cp. Berger & Luckmann 1967). The most plausible 
explanation, however, may be that (as already stated in the introduction) service 
cognition developed by the organizational unit itself does not need to be trans-
fused to anyone else. We regard this as a reasonable and trustworthy under-
standing of the trouble-free implementation associated with Continuous Im-
provements, and other concepts of change by participation. As expressed by 
LM1 (local manager one): «joint mapping appears to be of great value, it aug-
ments the memory». LM2 concludes: «in this, we have involved our souls and 
that makes it different [to the pre-defined processes provided by the Labor 
Market Board]».  

 

Figure 1: The basic concept of self-assessment as used for organizing operations 

Self-assessment does not seem to be very useful as a one-off event; performing 
it on a regular basis is of the utmost importance. Our research shows that the 
heterogeneity, in the early stages of self-assessment, is very soon replaced by 
more homogenous patterns of thought. Different opinions about reality pre-
vent coordination (Weick 1979) and self-assessment seems to stimulate organi-
zation, both by reducing diversity and by creating more appropriate ways of 
working. Figure 1 shows that, without recurring sessions of self-assessment, 
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experiences gained in day-to-day work will gradually weaken the homogenous 
cognition. Our data is convincing with regard to regular sessions of self-
assessment stimulating the unit into producing more reliable services of better 
quality. For instance, LM9’s unit has steadily been achieving its objectives for a 
long time, and both job-seekers and employers are said to be satisfied with the 
service provided. The manager explains: «that’s only because everyone now 
pulls in the same direction». The basic concept of self-assessment (Figure 1) 
also implies a high level of autonomy and later on in this paper, we will return 
to the issue of strategic direction. 

An inherent quality of self-assessment seems to be the homogenization of the 
participants’ service cognition. By any means, this homogenization cannot be 
criticized for being similar to genetic cloning or brainwashing. Service cognition 
refers to people’s perceptions of the shared workflow (diversity in many other 
subjects is often desirable). Particularly with regard to the production of intan-
gibles, the workflow cannot be shared or coordinated as long as perceptions 
diverge. As noted by LM3, much was won by arriving at the more homogenous 
service cognition: «What actually enabled us to handle the flow when we had to 
downsize from 25 to 18 employees, was everyone sharing the same understand-
ing of what needs our business was supposed to meet and how the process was 
designed». 

So what is it about self-assessment that might cause this diffusion and devel-
opment of service cognition and what, in this respect, might be the specific 
benefits of process models? Self-assessment, as practiced by the Swedish Em-
ployment Service, includes conversation, process modeling, and the writing 
needed to specify the activities of the process. All three forms of social interac-
tion have their own potential to create new meaning and to homogenize cogni-
tion. Conversation (caused by any of the two other forms) can be seen as the 
medium by which change occurs (Ford & Ford 1995). Among other things, it is 
used to negotiate and to test the validity of new meaning on others (Weick 
1979). Acts of speech also tie people to the position being expressed and make 
them committed to what is being said (Weick 2001). Making clear and precise 
models and descriptions calls for a clear and precise language and very soon the 
participants learn that words may mean different things to different people. 
Our data convinces, when language is used as a means of the collective and 
constructive reflection that comes with self-assessment, that the words will 
gradually become clear and the vocabulary will increase. The language becomes 
more suited to its purpose and the ability to create shared meaning increases 
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(cp. Isaacs 1993; Ford & Ford 1995; Crossan et al. 1999). Also, the self and the 
social identity of the group will be reinforced as the participants learn to “speak 
the same language”, and as they find out “the real state of affairs” (cp. Berger & 
Luckmann 1967).  

Writing and modeling seem to be very important in terms of the restrictions 
they gradually impose on the conversation. Like a path through a forest that 
gradually becomes more marked out, the documentation gets clearer and more 
useful for keeping the conversation on the agreed track. By being modeled and 
described textually, the intangible service process materializes and becomes an 
evident and manageable part of reality (cp. Nonaka & Takeuchi 1995). Not only 
does it help the team to stay on track and focus on the same thing, it also helps 
to make the conversation more and more logical. Every word written and every 
symbol drawn and named impose restrictions on future statements. Often, 
words and symbols need to be revised, but as time goes by, they become more 
and more accepted and objectified. The restriction on logic prevents percep-
tions from disengaged evolvement, it helps new service cognition to fit togeth-
er, and makes it possible to internalize. It also helps the conversation to become 
more distinct and efficient.  

For the purposes of knowledge diffusion, process modeling seems to be very 
efficient. Writing a clear, condensed, and perfectly logical text may be hard for 
some, but drawing a flowchart may be easier. It may also be easier to grasp the 
logic in a chart. Process modeling can be regarded as one of many methods of 
cognitive modeling. Cognitive modeling is not only known as a tool for re-
searchers in need of access to people’s thoughts, it is also well known for its 
ability to change and homogenize the participants’ minds (Schein 1993; Ford & 
Ford 1995; Eden & Ackermann 1998a; van der Heijden & Eden 1998; Isaacs 
1999; Liberatore et al. 2000; Lind & Seigerroth 2000; Hjalmarsson & Lind 
2004). When assumed relationships between cause and effect are visualized, the 
participants can examine their own and others’ way of thinking. By rendering 
visible the taken-for-granted linkages between cause and effect, the service cog-
nition can be mapped out and understood in order to explore alternative pers-
pectives, relationships, opportunities, threats, and actions (Ford & Ford 1995). 
As expressed by LM4: «When building new, when something needs to change, 
or when you need to merge different units, modeling is the right thing to do». 
By mapping cognition, implicit assumptions become visible (Isaacs 1999) and 
the participants become aware, not only of the others’ but also of their own 
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ways of thinking, and of the limitations of their mental models as linguistic and 
context-specific constructs (Schein 1993). 

One problem involved in organizational learning is making people reveal what 
they know. Lots of knowledge is tacit (Polanyi 1966); it is taken for granted, not 
considered very often, and difficult to express in words. The logics of process 
modeling also seem to stimulate the formulation of tacit knowledge and to 
make it explicit. As already mentioned, process modeling often starts out with 
brainstorming on duties related to the process, with the second step being to 
group and sort the results into a logic flow of distinct and linked activities. 
What may seem perfectly logical on the surface may, on a more detailed level, 
turn out to be hiding very disparate and fragmented perceptions. When map-
ping details in the flow, the logical gaps become visible and point to knowledge 
that is to be uncovered (figure 2). Gaps of tacit knowledge may also be discov-
ered when writing logical descriptions, but bad logic is probably somewhat easi-
er to hide among words. 

Some might be worried that the self-assessing group will not always find the 
very best organizational design. Weick (1995), however, objects that joint and 
commonly-accepted solutions should be preferred to perfect ideas, shared by a 
few. Nevertheless, this raises the question of strategic change and the transfu-
sion of thought: what happens when a self-assessing group is confronted with 
predefined service cognition and strategic commands? 

 

Figure 2: When detailing a flowchart, it becomes clear where tacit knowledge is hidden. 
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Self-assessment for strategic change 
Self-assessment means depicting participants’ thoughts in order to develop and 
tune their service cognition. Because the point of departure is differing opi-
nions, self-assessment is characterized by the negotiation of views. Rather than 
portraying reality, one might say that the emerging process model is a map that 
changes its depicted territory. Any restriction made will restrain creativity, it will 
make people stop thinking and speak their minds and it will also prevent the 
interactive construction of new shared meaning. However, after a while, as re-
peated sessions of self-assessment gradually induce more common patterns of 
thought, conditions seem to change. 

It is often easier to reach an understanding with one single person than with a 
group of individuals. When the actors in an organizational unit establish a more 
shared understanding of their work, when the cognitive maps needed to make 
sense of the world become more homogenous, people will start to understand 
things more in the same way. By presenting a more unified thinking and beha-
vior, the formal unit will become a unit in a wider sense. When acting more as a 
single person, it will be possible to get to know the unit, rather than each per-
son individually. The response to a proposal will be more unambiguous. An 
interesting observation (in line with Ericson 1998 on implementation among 
middle managers) is that a self-assessing group, when confronted with an initia-
tive for strategic change, will not show the same tendency to engage in confus-
ing discussions about the implications of the change. With homogenous service 
cognition, such diverse and divergent meaning that would prevent change, is 
not as likely to occur. The autonomy associated with self-assessment does not 
seem to prevent strategic change. On the contrary, our data is most convincing 
with regard to self-assessing groups seeking guidance and tending to be the very 
first adopters of new standards (cp. Edwards & Peppard 1994; Love & Guna-
sekaran 1997).  

The concept of self-assessment, as used for strategic change, is outlined in fig-
ure 3. Directions of change will now be presented to a unit that has more dis-
tinct and unified perceptions of the present state of affairs. The strategic direc-
tive (handled like any other input for change) will induce a more obvious and 
unambiguous meaning and the now developed language will help the group to 
constructively reflect on its implications. If the change turns out to have many 
implications, maps may have to be redrawn and full analysis may take some 
time. LM5 explains; «it may take some time before everything falls into place, 
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but that loss is soon regained, because – when everything’s memorized –we 
won’t be spending much time and energy on things not working».  

Our data suggests that self-assessment brings about a new culture characterized 
by a more constructive attitude and an increased interest in organizational 
change and development. LM3 reports: «much of the functional thinking is 
gone, claims like ‹it’s not my problem and it’s not your problem› are not being 
made any more, and that’s because of the modeling». Similar to the “heedful 
interrelating” that Weick & Roberts (1993) report on as a feature of a collective 
mind, LM6 tells us that the personnel have developed a greater sense of re-
sponsibility. LM6 was informed by the personnel of the, at times, heavily 
loaded reception desk that «when we’re on standby, we still try to check in to 
see that everything’s alright». LM6 gladly notes: «instead of hoping that they’re 
not needed, they take a stroll to see if there’s anything they can do». LM7 con-
firms: «you get great commitment – not only for the things expected – but also 
for the entire workplace».  

Self-assessment, in combination with strategic control, will make the unit more 
adaptive to strategic demands. However, a self-assessing group will not turn 
into a foolish yes-man that adapts to anything. Such a group needs to be re-
garded as a professional and constructively-minded actor with its own opinion 
(cp. Minssen 2006). It would rather evaluate than simply accept new strategy 
and it may be that the strategy will not be accepted at times without adjust-
ments. However, it is reasonable to prefer such an attitude to the diffuse non-
response of the opposing alternative. One implication is the accentuated impor-
tance of deciding what really needs to be strategically controlled or rather what 

Figure 3: The concept of self-assessment as used for strategic change. 
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does not. This classical managerial touchstone, and masterpiece, calls for well-
balanced consideration based on contextual conditions. 

Showing professional respect, and preserving the sense of independence, may 
actually be vital to strategic control. LM8 reports: «It felt imperative to have a 
quality-assured procedure for every contact with the applicants, thus we had to 
discuss every single stage of the process. And so we have adapted the Labor 
Market Board’s way of working, but in our own way». «The good thing about it», 
LM5 points out, «is that, while we’re fulfilling the requirements of the Labor 
Market Board, there’s no doubt that the processes are all our own».  

The role of the local manager 
Self-assessment in the form of process-mapping is a vital part of Continuous 
Improvement (TQM), and one well-known factor of success is managerial 
commitment (Kravchuck & Leighton 1993; Taylor 1996; Angeli et al. 1998; 
Motwani 2001; Thiagaragan et al. 2001). Unfortunately, breakdowns during 
such attempts are very common (Spector & Beer 1994; Jackson 1995). One 
plausible reason for this may be that managers tend to disregard the vital socio-
cognitive aspects of participation. 

First, managers can hardly restrict so much of the task of the self-assessing 
group. They may suggest which tangle to sort out, but until disentangled, no 
one can possibly know what will be revealed. The process of revelation also 
shapes what is revealed and it is simply not possible to anticipate and define the 
dimensions and extremities of something still diverse and multiform. Any at-
tempt to name the process in advance, to specify its details, or to delimit its 
borders is likely to prevent the creation of shared meaning. Self-assessment is 
characterized by experimentation and the group needs the freedom to radically 
change that which has previously made perfect sense. They are therefore better 
off without any fixed decisions.  

Dutton et al. (2002) and Maitlis (2005) report that managers tend to be unaware 
of, and consequently do not take part in, the sensemaking that actually goes on 
concerning issues of strategic importance. When self-assessment is solely re-
garded as a method of objectively mapping out the “real” state of affairs – then 
the manager might just as well be briefed on the results later on. However, self-
assessment is management practice and managers obviously need to take part. 
They will, however, find that their position cannot be much different than any-
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one else’s. LM2 explains: «I have no unique position and any attempt to con-
trol, or tell people how things hang together, would be hopeless». 

Our data indicates that managers without personal experience of self-
assessment tend not to participate, do not allow much time to be spent, are re-
strictive when it comes to employee participation, and are so eager to get fi-
nished that they would gladly copy the documentation of others. We think that 
managers should:  

• strive to be among those who have the most extensive personal expe-
rience of self-assessment 

• take part themselves (on the same terms as anyone else)  
• encourage everyone to take part (novices as well as experts)  
• be moderate regarding restrictions to the group and 
• demand meaningful conversations rather than finished and perfected 

documents. 

The role of the facilitator 
Facilitating group conversations is often regarded as a demanding task (Bryson 
& Anderson 2000; Mingers & Rosenhead 2004), but research into the nature, 
demands, and abilities of facilitation is sparse (for exceptions see Phillips & 
Phillips 1993; Bentley 1994; Schwarz 1994; Ackermann 1996; Vennix 1996; 
Eden & Ackermann 1998b; Holman & Devane 1999; Bryson & Anderson 
2000). No previous socio-cognitive research into the facilitation of self-
assessment has been identified. 

The intellectual challenge of facilitating self-assessment seems to consist of the 
ability to simultaneously analyze differences in service cognition among the par-
ticipants, to formulate and explain the differences and similarities, and to make 
sure that the final definitions are as clear as possible to everyone. However, 
there are also many practical duties linked to facilitation and the facilitator 
needs to manage those without allowing them to impact on mental capacity. 
Because good facilitation calls for a specific type of intellectual capacity as well 
as for practical routine, it might be a scarce resource.  

On the choice of facilitator, one might think that a member of the organiza-
tional unit would be preferable – things would run more smoothly with a per-
son sharing much of the cognition to be depicted. However, a member of the 
unit might be blind to defects in his or her own workplace. It is often easier to 
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identify bad logic in what others say, and the revelation of tacit knowledge may 
suffer from the choice of a facilitator who is too close. The need for skilled and 
independent facilitation seems to decrease, however, as service cognition be-
comes tuned, as tacit knowledge becomes explicit, and as the participants learn 
to master the procedure.  

Because it is the service cognition of the participants that is to be revealed and 
homogenized, the facilitator needs to have respect for, and be sensitive to, per-
sonal arguments and never value any single statement or shared understanding 
of the group. Facilitation calls for the ability to live in the world of the partici-
pants and to assist reasoning that is based on local rationales. The task of the 
facilitator also includes the leadership needed to make the participants express 
their approval and, in doing so, become committed to the shared understand-
ing. 

Some general guidelines 
The intangibility of services paves the way for alternative ways of thinking 
about how to work. Self-assessment enables cooperation by sorting things out 
and by establishing a more “collective mind”. Heterogeneous thinking implies 
that there are many alternative but often incompatible ways of working. Hence, 
the recommendation made by Deming (1993), to start out by defining, without 
changing anything, the present way of working, is clearly inapplicable. The first 
objective of the self-assessing team needs to be to change (and somewhat im-
prove) things in order to establish a more shared way of working. 

One frequent issue is how detailed the maps and associated text descriptions 
need to be. «Do we really have to define everything» the group may ask, and 
«how do we know when we’ve reached a sufficient level of detail». If the de-
scription has become ridiculously detailed and hard to handle and grasp, then 
the team has obviously been too ambitious. However, the only guideline appli-
cable is that further detailing and clarification are needed, until the service cog-
nition is as tuned as necessary in order to ensure the required level of opera-
tional reliability. The challenge is to make tacit knowledge visible and to identify 
any deviating perceptions. Everyone’s personal understanding, connected with 
any word or sentence and with any symbol on the map, needs to be discovered, 
negotiated, and merged with everyone else’s. LM9 explains: «you need to go 
into detail to understand why the bigger parts need to be performed in a specif-
ic manner and in a specific order».  
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Going into detail does not mean, however, complicating things. To make the 
logic visible, easy to grasp, and reasonable enough to be internalized and kept in 
mind, it is important to keep things clear and simple. The handling of rare ex-
ceptions is not to be included, and what happens when things go wrong and 
corrective action is required should normally be left out (including such odd 
cases would prevent clarity). A facilitator cannot and should not, however, stop 
participants from also discussing the odd cases. The search for contradictive 
evidence is a vital part of sensemaking and is inevitable when reaching a shared 
understanding of the way to work. Furthermore, it is important to distinguish 
between the map and the territory; the portrayal of the participators’ cognition 
can never be as detailed as the cognition itself. By discussing the odd cases, 
cognition becomes richer and the participants become better prepared for un-
expected situations (Weick 1979; Weick & Roberts 1993). 

However, maps and descriptions only serve to support the conversation needed 
to develop and tune service cognition. The need for constantly up-to-date, in-
telligible, and detailed documentation is essential when perceptions continue to 
diverge, but a unit with an already shared understanding may find it heavy-
going to keep its documentation always up-to-date. The tuned cognition en-
hances conversation, and members of such groups have learned that words do 
not always mean the same thing to everyone; now they know, for instance, how 
to quickly and easily make a flowchart in order to illustrate different ideas. LM6 
explains that you learn to understand «the importance of making others under-
stand» and to exert yourself in order «to make yourself as clear as possible». 
LM6’s personnel «know that they very often need to penetrate every detail and 
they often spontaneously choose to draw a chart to explain. They don’t take for 
granted that a word means the same thing to others». LM3’s unit has now 
stopped documenting, but the «flow-oriented thinking is still here and we often 
discuss the steps needed to get from A to B». More important than perfect do-
cumentation is keeping the, now very much enhanced, conversation going. It 
may, however, be important to sometimes verify the level of unanimity by joint-
ly updating the documents. 

Conclusions 
Personnel collectively formulating their thoughts and opinions on their way to 
work in words, writings, and charts improve their team performance; they find 
new approaches, achieve better results, and become more adaptable to strategic 
change. Those are the qualities sought after in a large amount of research ever 
since the classical experiments of Mayo at the Western Electric Company, back 



 

ENGLISH SUMMARY  359  

in the 1930s. Many important issues, however, remain unsolved and this topic 
has, in this longitudinal, multidisciplinary, and extensive empirical study, been 
elucidated from the perspective of service cognition. The object of study has 
been self-assessment as process modeling performed at local offices of the 
Swedish Employment Service. 

Self-assessment, i.e. employees collectively assessing and documenting their 
own instructions in a structured manner, seems to support the development of 
such a “collective mind” (see Weick & Roberts 1993) that enables coordination 
and increases operational reliability. Those involved in self-assessment learn 
about their own responsibilities as well as about others’; they learn about things 
close at hand and about remote parts of the social system. The result is a more 
holistic social system wherein knowledge about the whole is represented in 
every constituent part. This development and diffusion of service cognition, i.e. of 
perceptions of activities and linkages in the social system of production, seems to be espe-
cially stimulated by the demand for logical thinking imposed when self-
assessment is conducted in the form of business process modeling; a process 
model will not be coherent unless those gaps are patched representing tacit 
knowledge. To some extent, this goes for text descriptions as well, but the lo-
gics of the evolved model also help to make comprehensive sense of all parts of 
the organizational design; conceiving the parts as fitting together is likely to fa-
cilitate internalization. As the intangible service process materializes, it will also 
become more and more supportive as regards keeping the conversation on the 
agreed track and focusing on the same subject, it becomes an evident and ma-
nageable part of reality. 

The most important contribution made by this paper could be the observation 
that unanimous service cognition also seems to make the unit mentally pre-
pared for, and more willing to adapt to, strategic change. Our data is convincing 
that self-assessment brings about a new culture characterized by a more con-
structive attitude and an increased interest in organizational change and devel-
opment. Based on self-assessment, change top-down and bottom-up seems to 
be combinable through a joint approach to strategic change and local organiza-
tion. 

Switching from a functionalistic to a socio-cognitive and service-dominated 
perspective of organizing also involves many practical implications. Some of 
these are:  
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• Documents produced for purposes of control are to be primarily re-
garded as tools for social construction.  

• Meaningful conversations are more desirable than finished and perfected 
documents. 

• Deming’s (1993) recommendation to start out by only defining and not 
changing anything, seem inapplicable. 

• When creating organizational design, the novices should be regarded as 
participators that are just as important as the experts. 

We think that the traditional delimitation to issues of design in service devel-
opment research, may have prevented a deeper understanding of how design 
and organization can be made to co-operate in creating and carrying out good 
ideas. By reaching for the individual perceptions that control operations, we 
have in this paper contributed to service research by suggesting service cogni-
tion as a new dimension to be added to service development research and to 
what Vargo & Lusch (2004) call the service dominant logic.  

Further research 
Self-assessment is, for example, also the term used when assessing an organiza-
tion's progress in relation to EFQM, MBNQA and other models of perform-
ance excellence. We think that the socio-cognitive perspective applied to proc-
ess modelling here may, in many aspects, be transferable to other contexts 
where people jointly assess their images of organization. Process-mapping is 
only one of many instances of self-assessment and the socio-cognitive aspects 
of other variants are yet to be examined. 

Wouters & Wilderom (2007) found that, when performance measurement sys-
tems (PMSs) are developed by those whose performance is to be measured (ra-
ther than by others for the purpose of control), the chances of obtaining a posi-
tive effect on performance increase. Very similar to our findings, they report 
that performance can be improved by having the employees interactively expe-
riment with different methods of measurement. In such cases, implementation 
does not seem to be an issue and, in the specific local context, measures be-
come more valid, reliable, and understandable (ibid.). Performance measure-
ment is closely related to both strategic change and the organization of opera-
tions. A unified approach to those methods of change would not be complete 
without some idea of how the vertical and command-oriented PMSs of today 
could be converted in order to support horizontally (process-) oriented and 
semi-autonomous management approaches based on self-assessment. How can 
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measurements, found to be important by the self-assessing team, be aggregated 
and merged with measurements of importance to senior level executives; and 
how would such a conversation be designed? 

The commitment involved in self-assessment is often very palpable; people be-
come so engrossed bringing order to inconsistent perceptions, finding out what 
their true business is, and clarifying what is needed for things to be properly 
done. The production system seems to benefit, as do the people involved. In 
the case of intangible services, the production system is a social system com-
posed of people; if the system is in bad shape, then so will be the constituent 
individuals. People like to think of themselves as being well organized and, 
without any personal experience very few would be able to imagine the obscuri-
ty often revealed by self-assessment. Such obscurity indicates that employees 
live in an incomprehensible world of heterogeneous minds; and that is certain 
to be laborious! To put it more incisively: In a setting where barely noticeable 
and unpredictable things simply happen without any reasonable cause, many 
would certainly feel unsafe. Refining something without sufficient knowledge of 
past activities, and without being sure of the details in subsequent steps of the 
refinement, is likely to be frustrating. When personal tasks and objectives are 
vague, it would be difficult to know whether work is being done properly and 
you may even doubt whether or not you are a true professional. When the so-
cial system is in bad shape, the individuals will not be well either (cp. Hatchuel 
2002). Self-assessment strengthens the social system and should reasonably 
have the same effect on its constituents, but that is yet to be examined.  
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Bilaga A Lokal processbeskrivning under framtagande  

Förmedla arbete

1 Skriva in
2

Informera 
i gruppSökanden

inskriven
och

informerad

Sökanden
informerad

Handlings-
plan

6   Starta eget företag
5   Förbättra ditt arbetssökande

7   Vägledning till arbete
8   Utbildning till arbete
9   Klargöra arbetsförutsättningar 
10 Anpassa  arbetssituationen

4   Att söka arbete

11
Avaktualis

era

Sökanden
inte aktuell
för jobb

Sök-
ande

anmäler 
sig

Sök-
ande

har fått 
arbete

Över-
förd till 
annan 

myndig-
het

3
Fast-
ställa
tjänst

Syfte 

Sökande ska få arbete och arbetsgivare ska få arbetskraft på ett 
enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt. Sökande som inte är ak-
tuella för arbete ska så fort som möjligt överföras till rätt instans. 

Sammanhang 

Förkortningar i detta dokument: 

KAP Kundarbetsplats 
AIS Arbetsmarknadsverkets informationssystem 
DS Kundmottagning/Direktservice  
PÅM: Påminnelse i AIS 
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Inflöde 

En ny arbetssökande kommer till förmedlingen. 

Aktivitet Dokument Ansvar 

1. Skriva in själv 

Sökande informeras om vad det innebär 
att vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 
Om sökande väljer att inte skriva in sig 
informeras om tjänster för självservice via 
KAP och ams.se. 
De som inte tidigare skrivit in sig på 
ams.se och om sökande varit 
avaktualiserad längre tid än sex månader 
uppmanas att själva skriva in 
grunduppgifter, meriter och sökområde i 
KAP samt att i förekommande fall fylla i 
anmälan om arbetslöshet.  

ams.se – 
Arbetsförmedlingen 
Instruktion för 
självinskrivning på 
KAP 
ams.se - Anmälan 
om arbetslöshet 

Hand-
läggare DS 

2. Registrera 

Sökande kontaktar handläggare i DS för 
överföring av uppgifter till AIS mot 
uppvisande av legitimation.  
Handläggare verifierar och ev kompletterar 
grunduppgifterna, informerar om sekretess 
i AIS och regler för arbetslöshets-
försäkringen, påanmäler i förekommande 
fall till sökandes a-kassa samt informerar 
om anmälningsblankett och 
arbetsgivarintyg.  
Sökande uppmanas komplettera sina 
meriter inför fastställande av tjänst. 
Informationsmapp delas ut och gås 
igenom. Sökande som uppger arbetshinder 
uppmanas att ta med läkarutlåtande inför 
fastställande av tjänst. 
I daganteckning noteras datum för 
informationsmöte och för fastställande av 
tjänst, som sökande bokats till samt att 
informationsmapp utlämnats. Sökande 
informeras om konsekvenserna av att 
komma för sent till bokade möten. 
PÅM i AIS sätts för bokade möten. Som 
handläggare anges chefens signatur. 
Sökande som återaktualiserats inom sex 
månader bokas inte till informationsmöte 
och som handläggare anges tidigare 
ansvarig som informeras genom PÅM: 
”Åter aktuell, kontaktar senast ååmmdd” 

Stöddokument i VIS 
ams.se - Anmälan 
om arbetslöshet 
ams.se - 
Arbetsgivarintyg 
Dokument i Af 
Sverige-mappen 
under gemensam 
DS-pärmen 
Informationsmapp: 
• Välkommen till Af  
• Underlag för 

handlingsplan 
• Jobbsökarlista 
• Faktablad: Tacka 

inte nej till jobb 
• Faktablad: 

Arbetslöshetsersätt
ning 

• Faktablad: 
Säkerhet och 
sekretess 

 

Hand-
läggare DS 
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Aktivitet Dokument Ansvar 
(inom två veckor). 

3. Informera i grupp 

Mötet startar på utsatt tid varvid dörren 
stängs. Handläggare i DS bokar om sent 
ankomna på nytt informationsmöte. Vid 
upprepad frånvaro underrättas a-kassan. 
Sökandepresentation delas ut till samtliga 
deltagare varvid närvaro noteras. Sökande 
uppmanas komplettera uppgifter till 
fastställande av tjänst.  
Efter avslutat möte görs daganteckning 
”Deltagit på infomöte” alt ”Ej deltagit på 
infomöte” samt avanmälan. Frånvaro 
föranleder PÅM: ”avakt?”, chefssignatur 
och datering en vecka senare. 
Ej närvarande utan a-kassa avaktualiseras 
och meddelas via brev. 

Redigerat bildspel 
från VIS 
Närvarolista 
DS-Pärm 
Sökandepresentatio
ner. 
Avaktualiseringsbrev 
 

Handläggare

4. Fastställa tjänst (ännu bara för 
nyinskrivna) 

Nya sökande antecknar sitt namn på 
väntlista i DS. De som inte varit på 
infomöte eller saknar leg bokas på nya 
tider. Sökande tillfrågas om ändrade 
kontaktuppgifter och meriter, från 
sökandepresentation vid infomöte, samt 
om e-post används aktivt.  
För nya sökande och vid uppföljning 
verifieras sökta yrken, arbetstid, arbetets 
längd och geografiska sökområden genom 
tryck på matchaknappen. Lämpliga arbeten 
anvisas. 
Nya sökande, och de med behov, ges 
feedback på personligt brev och 
meritförteckning.  
Sökta arbeten diskuteras. 
Med stöd av frågeformulär och efter 
diskussion om tidigare erfarenhet, 
utbildning, arbetsmarknad och 
arbetsförutsättningar upprättas HPL. 
Sökande som uppger arbetshinder 
uppmanas att inhämta läkarutlåtande. 
I förekommande fall noteras i 
daganteckning sådan kunskap om den 
sökandes situation som inte ryms i HPL.  
A-kassa underrättas då godtagbara skäl 
saknas för  

• Upprepad frånvaro 
• Att inte aktivt medverka till att 

DS-pärm 
Ifylld jobbsökarlista 
Meritförteckning 
Guide för 
fastställande av 
tjänst 
Tillgängliga tjänster 
och metoder 
Frågeformulär inför 
upprättande av HPL 
§9 & §11 ALF  
Begäran om 
läkarutlåtande 
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Aktivitet Dokument Ansvar 
upprätta handlingsplan 

• Att seriösa försök att söka anvisade 
arbeten inte gjorts. 

Utflöde 

Sökande har fått arbete alternativt avaktualiserats av annan or-
sak. 
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Bilaga B Metoden Inskrivning/Introduktion enligt Af Sverige 

 
 
 

Metodbeskrivning 
Syfte 

Metoden syftar till att den arbetssökande ska bli korrekt inskriven på Arbetsförmedlingen. Vissa 
delar av servicen på Arbetsförmedlingen förutsätter att den arbetssökande är inskriven, det är också 
en förutsättning för att kunna få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 

Sammanfattning 
När en arbetssökande tar kontakt med Arbetsförmedlingen görs en bedömning 
utifrån den arbetssökandes behov om inskrivning är aktuell. Om så är fallet ska 
inskrivning göras och den arbetssökande ska få information om Arbetsförmed-
lingens uppdrag och tjänster samt introduktion till ams.se på Internet. Sökande 
som inte behöver skrivas in kan ta del av Arbetsförmedlingens tjänster via 
ams.se på Internet, och få visst stöd via Kundtjänst och AMS Infocenter. 

Bakgrund och teoretisk förankring 
Regelverket angående inskrivning. AMS föreskrifter för länsarbetsnämnden om 
arbetssökande på arbetsförmedlingen 

Arbetsmaterial och handledning 
De dokument som beskriver metoden 

• Metodbeskrivning  
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• Processkarta  

• Aktivitetsbeskrivning  

• Kvalitetskriterier 

Rättigheter 
Inga särskilda rättigheter eller förbehåll finns. 

Kostnader 
Inga särskilda kostnader. 

Utvärderingar och erfarenheter 
Metoden har testats i pilotprojekt inom Arbetsmarknadsverket och är kvalitets-
säkrad. 

Kompetenskrav 
Att ha kunskap om metoden och ha tagit del av de dokument som beskriver 
metoden; metodbeskrivning, processkarta, aktivitetsbeskrivning och kvalitets-
kriterier. 

Aktivitetsbeskrivning 
Inflöde  
En arbetssökande som tar kontakt med Arbetsförmedlingen. 

Aktiviteter 
Besluta om inskrivning 

• Klargör behovet av inskrivning utifrån sökandens frågeställning och si-
tuation.  

• Tydliggör Arbetsförmedlingens roll och den arbetssökandes rättigheter 
och skyldigheter.  

• Tydliggör att Arbetsförmedlingens insatser i första hand är hjälp till 
självhjälp.  

• Kontrollera inskrivningsstatus i AIS.  

• Introducera Underlag för inskrivning på Arbetsförmedlingen och even-
tuell Anmälan om arbetslöshetsersättning  
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• Säkerställ att den sökande förstår anledningen till inskrivningen och vad 
inskrivningen omfattar.  

• Om sökande fyller i Underlag för inskrivning på Arbetsförmedlingen 
från annan plats än den lokala Arbetsförmedlingen, och sökande behö-
ver support, rekommendera kontakt med Kundtjänst/AMS Infocenter.  

• Påminn den sökande om att kontakta en arbetsförmedlare/besöka en 
lokal arbetsförmedling för att få inskrivningen verifierad.  

• Använd den manuella inskrivningsblanketten som reserv vid datastopp 
eller belastningstoppar.  

• Informera om blankett för Anmälan om arbetslöshetsersättning på 
ams.se/i Kundarbetsplatsen.  

• Sökanden fyller i Underlag för inskrivning vid Arbetsförmedlingen (ev 
med support av Kundtjänst/AMS Infocenter).  

• Sökanden fyller i Anmälan om arbetslöshetsersättning (om det kan vara 
aktuellt med arbetslöshetserättning) i kundarbetsplatsen eller på ams.se 
och skriver ut blanketten.  

• Sökanden kontaktar därefter en arbetsförmedlare/besöker en lokal ar-
betsförmedling för att få inskrivningen verifierad i AIS. 

Överför till AIS och verifiera 
• Hämta upp inskrivningsuppgifterna i AIS.  

• Informera om AIS, se Arbetsförmedlingsregister/Behandling av person-
uppgifter.  

• Granska uppgifterna i AIS och komplettera vid behov, t ex meritför-
teckning. Säkerställ att rätt amsyk - med koppling till utbildning och erfa-
renhet - noteras.  

• Verifiera uppgifterna mot matchningsbarhet (sökt yrke och geografiskt 
område).  

• Matcha i AIS - ge jobbförslag / anvisa 

 Anmäl till arbetslöshetsförsäkringen 
• Informera om arbetslöshetsförsäkringen; grundvillkor, lämpligt arbete, begrän-

sat sökområde och konsekvenser av att inte söka lämpligt arbete. Dokumente-
ra att information givits.  
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• Ta upp med sökande om det föreligger några hinder för interlokalt sökande / 
yrkesväxling. Dokumentera dessa.  

• Fastställ yrkesmässigt och geografiskt sökområde.  

• Säkerställ rätt anmälningsdatum och skicka anmälan till a-kassan via AIS.  

• Sökanden ansvarar för att skicka sin anmälningsblankett, med underskrift, till 
sin a-kassa. 

 Ge grundläggande information 
• Ge grundläggande information (t ex Handbok för arbetssökande, fakta-

blad och/eller via bildspel; Basinformation i samband med inskrivning).  

• Informera om Kundtjänst/AMS Infocenter.  

• Checka av om den sökande har ytterligare frågor, att den sökande fått in-
formation som är relevant i sökandens aktuella situation, och att den sö-
kande förstått informationen. Information om Flyttningsbidrag noteras 
särskilt i AIS. 

Ge introduktion till ams.se 
• Introducera ams.se, bl a Platsbanken, Mitt CV, Jobbsökaren, Företags-

presentationer, Var finns jobben. 

Utflöde  
En korrekt inskriven arbetssökande, som har fått information om Arbetsför-
medlingens uppdrag, arbetslöshetsförsäkringen och introduktion till ams.se. 

Kvalitetskriterier 
1. Vem/vilka är metodens kunder? 
Arbetssökande som behöver stöd av Arbetsförmedlingen för att nå målet arbe-
te. 

2. Vilka behov och krav ska metoden möta? 
Att inskrivning sker när sådant behov föreligger och att sökande får grundläg-
gande information om arbetssökandet och reglerna om arbetslöshetsförsäkring. 

3. Hur metoden är avsedd att fungera? 
Metoden innebär att Arbetsförmedlingen i samverkan med den arbetssökande 
säkerställer och dokumenterar rätta uppgifter om den sökande, att vi gör kor-
rekt anmälan till a-kassan, att vi ger enhetlig grundläggande information och 
introducerar till ams.se. 
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4. Vilka mål ska uppnås med metoden? 
Att sökandens inskrivna uppgifter är korrekta, att sökanden har fått tillräcklig 
information om vad Arbetsförmedlingen kan bistå med, samt om det ansvar 
som ligger på den arbetssökande. Att sökande genom inskrivningen bereds 
möjlighet att ta del av Arbetsförmedlingens hela tjänsteutbud. Att anmälan till 
a-kassan blir korrekt. 

5. Vad ska mätas och varför? 
Att inskrivningens och introduktionens samtliga punkter följs för att åstad-
komma en korrekt inskrivning och en korrekt anmälan till a-kassan. 

6. Hur ska mätning ske och rapporteras? 
• Kontroll av inskrivningsuppgifterna genom att matchning mot order 

fungerar.  

• Kontroll av informationsskyldigheten om arbetslöshetshetsförsäkringen 
(stickprov).  

• Sökandeundersökningens resultat beträffande om sökande fått informa-
tion om Arbetsförmedlingens tjänster. 

7. Hur ska avvikelser och förbättringsarbete hanteras? 
• Felaktigt matchningsunderlag korrigeras via fortsatt samtal med sökande.  

• Felaktigheter rörande anmälan om a-kassa rättas till i samverkan med a-
kassan och sökande. 
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Bilaga C Stödja införandet av ett processorienterat arbetssätt 

Pågående 
förbättrings
arbete med 
delaktighet 

och 
processyn

Uppdrag
från 

berörd 
chef

1.
Tydlig-
göra 

uppdrag

3.
Kartlägga

nuläge
Ök om 

uppdragets 
innebörd

Aktuell
processkarta

2. 
Förankra

Intresserad 
personal

4.
Organi-

sera
Plan för

fortsatt arbete

5.
Doku-

mentera
/granska

9.
Följa
upp 

resul-
tat

7
Förbättra

6.
Jämföra 

med 
styrande
dokument Beskrivet

nuläge/
önskat
läge

Process
inom 

gällande
ramar

10.
Följa 
upp
stöd

8.
Införa 

operativa 
mål

Genomfört
stöd

Pågående
förbättrings-
arbete

Förbättrings-
arbete med
mätbara
resultat

Förbättring/
Behov av 
justering

Ök om
fortsatt
stöd

Stödja införandet av ett processorienterat 
arbetssätt på en arbetsplats

Syfte 

Ett processorienterat arbetssätt skall införas, med delaktighet och processyn, 
så att verksamheten anpassas till gällande ramar och blir föremål för ett lokalt, 
ständigt pågående, förbättringsarbete.  

Processen är framtagen i samarbete med deltagarna i utbildningen som pro-
cesshandledare och är avsedd att fungera som stöd i deras arbete.  

Sammanhang 

Denna stödprocess börjar med ett uppdrag från chefen på berörd arbetsplats 
till en processhandledare (stödperson) att, under kortare eller längre tid, bistå 
vid införandet av processorientering. Andra stödpersoner kan också anlitas, 
t.ex. sådana som arbetar med olika former av metodstöd och den operativa 
styrmodellen. Att arbetet förlöper enligt plan stäms av löpande med aktuell 
chef.  

Hyperlänkar i detta dokument fungerar endast då länkade dokument lagrats i 
samma mapp som dokumentet. 
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Inflöde 

Chefen på arbetsplatsen kontaktar processhandledaren för stöd vid införandet 
av ett processorienterat arbetssätt.  

Aktivitet Dokument Ansvar 

1. Tydliggöra uppdrag  

En överenskommelse görs med chefen på 
arbetsplatsen om uppdragets syfte, mål, innehåll 
samt vilken aktuell process som ska kartläggas. 
En överenskommelse görs om resurser (lokal, 
material, mat mm), tidplan och deltagare. 
Chefens roll kontra processhandledaren klargörs.  
Ett körschema utarbetas utifrån formulerat uppdrag, 
som sedan förankras hos chefen. 

AMS VP  
Länets VP och 
ev 
strategidok. 
för Af 
Sverige-
arbetet 
Skriftlig 
överens-
kommelse  
AMS om 
process-
kartläggning 
Processkartlä
ggning – 
innehåll i 
utbildningen 

 
Process-
handleda
re 

2. Förankra 

Syftet förklaras av chefen på ett personalmöte eller 
APT: ”Stödja kontorets införande av tre 
servicevägar, kvalitetssäkrade metoder, etc. samt 
att underlätta fortsatt förändrings- 
/förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. 
Körschemat presenteras av chefen med eventuellt 
stöd av processhandledare. 
Värdegrundsenkät kan ev. delas ut för insamling och 
sammanställning före nästa aktivitet. 

 
AMS VP 
VP i länet 
Bildspel 
process-
kartläggning 
Argument för 
process-
kartläggning 
Värdegrunds-
enkät 

Chef 

 

 

3. Kartlägga nuläge   

Arbetet förbereds genom kontroll av att material 
finns, plast är uppsatt samt att pennor och gula 
lappar är utlagda på bordet. Kartläggning av nuläget 
genomförs enligt instruktion.  
Problemområden identifieras med hjälp av röda 
lappar. Problemlappar placeras i processkartan där 
problemet orsakas eller hade kunnat undvikas. 
Problem utanför gruppens ansvarsområde (t ex dålig 
arbetsmarknad och lagar/förordningar) placeras 
separat, vid sidan av processkartan. 
Efter avslutad övning dokumenteras problemen som 
förbättringsförslag. Processkarta ritas i mall. Chefen 

Instruktion 
för process-
kartläggning 
Förbättrings-
förslag 
Mall för 
process-
beskrivning 
Resultat av 
värdegrunds-
enkät 

Process-
handleda
re 
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Aktivitet Dokument Ansvar 

uppmanas att hänga upp plasten (t.ex. i kontorets 
fikarum) för fortsatt diskussion. 
Ev. resultat av värdegrundsenkät presenteras. 
Ev. identifieras dokument som tillhör processen med 
hjälp av gröna lappar. 

4. Organisera  

Det fortsatta arbetet planeras med stöd av 
processhandledaren: 

• Arbetssätt bestäms och förankras 
• Processgrupp bildas för dokumentation av 

processen och fortsatt arbete.  
• Referensgrupp/er utses för granskning av 

dokumentation m.m.  
• Grupperna sammansätts så att kontorets 

samtliga/flera arbetsgrupper/lag blir 
representerade. 

• En person per grupp utses till att bli gruppansvarig 
och sammankallande med ansvar för praktiska 
göromål. 

• Arbetsuppgifter fördelas och listas. 
• Tidplan för fortsatt arbete fastställs 

Förteckning 
över grupper, 
grupp-
deltagare och 
samman-
kallande 
Processkarta 
 
 

Chef 
 

5. Dokumentera/granska  

Processgruppen dokumenterar processen med stöd 
av processhandledaren. Dokument som refereras till, 
uppdateras och nya upprättas vid behov. Idéer om 
förbättringar som inte omedelbart kan hanteras 
noteras. 
Processbeskrivningen med tillhörande dokument 
granskas av referensgrupp utifrån kriterier i mallen. 
Texten redigeras, så att vad som ändrats går att 
urskilja, t.ex. genom rödmarkering. 
Ursprungsversionen sparas. 
Innan sådant som kan uppfattas som trivialiteter tas 
bort, ska det bedömas om texten är väsentlig för 
den ”röda tråden”.  
Efter granskning gås texten igenom av granskare 
och författare gemensamt, så att enighet uppnås. 
Vid oenighet tillfrågas chef/personalgrupp. 
Textversionen delges och diskuteras kontinuerligt, 
på t.ex. APT. 

Mall för 
process-
beskrivning  
Plast med 
lappar 
Förbättrings-
förslag 
Exempel-
process 

Grupp-
ansvarig 
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Aktivitet Dokument Ansvar 

6. Jämföra med styrande dokument 

Aktuella dokument tas fram och verksamhetens 
krav, på den aktuella processen, dokumenteras. 
Processgruppen jämför med kontorets processkarta 
och textbeskrivning.  
Avvikelser avseende obligatoriska krav förs in i 
processbeskrivningen. Andra relevanta/intressanta 
skillnader kan noteras som förbättringsförslag. 

Regler och 
förordningar i 
AMS 
regelverk i 
VIS 
Tjänster och 
metoder i VIS 
Kontorets 
arbetsplan 
AMS 
metodarbete 
Förbättrings-
förslag 

Chef 

7. Förbättra 

Förbättringsförslag utifrån bl.a. rosa lappar 
diskuteras med hela personalen på ett APT så att 
samsyn skapas om problemområden och 
problemformulering samt om metoder och 
tillvägagångssätt för åtgärdande. 
Max fyra förbättringsförslag prioriteras utifrån 
möjligheten att uppnå största nytta och effektivitet.  
Angreppssätt väljs beroende av problemens art och 
omfattning. 
Tillfälliga arbetsgrupper kan bildas kring prioriterade 
förbättringsförslag. Förbättringsförslagen uppdateras 
avseende chefens beslut om ansvar och tidplan.  

Kund-
undersök- 
ningar 
Noterade 
förbättrings-
förslag 
Problem-
lösnings-
cykeln 
Verktygslåda 
för problem-
lösning 
 

Process-
handleda
re 

8. Införa operativa mål 

Vad som skall mätas och hur mätningen ska gå till 
fastställs i samverkan med personalen. (Stöd ges av 
processhandledaren eller av stödperson för operativa 
styrmodellen.) Utgångspunkten skall vara viktiga och 
relevanta värden, eller prioriterade 
förbättringsområden, i processen.  
Mätningarna genomförs och mätresultatet summeras 
och analyseras på fastställt vis. 
Vilka mätningar som skall göras till operativa mål 
fastställs. Mätbara operativa mål formuleras med 
utgångspunkt från aktuellt värde. 
De operativa målen registreras i Opus  

Måttblankett 
Formulering 
av operativa 
mål 
Om mått & 
mål 
Opus med 
kontorets op 
mål 

Chef 
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Aktivitet Dokument Ansvar 

9. Följa upp resultat 

Mått, operativa mål och genomförda förbättringar 
följs upp tillsammans med processgrupp. 
Om ytterligare åtgärder behövs, görs en ny plan 
enligt aktivitet 7 ”Förbättra”. I annat fall prioriteras 
andra problem.  
Processgruppen dokumenterar beslutade 
förbättringar i processkarta och 
processbeskrivningar. 

Mätresultat 
Resultat för 
operativa mål 
Process-
beskrivning 

Chef  

10. Följa upp stödet 

Uppföljning och avstämning görs med berörd chef. 
En överenskommelse görs om fortsatt stöd till 
aktuell processgrupp eller om gruppen kan anses 
vara självgående. Möjligheten att initiera nya 
grupper diskuteras. 

Skriftlig 
överens-
kommelse 
från 
aktivitet 1 

Process-
handleda
re 

Utflöde 

Ett självgående förbättringsarbete är etablerat på arbetsplatsen under chefens 
ledning.
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el
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ad
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te
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ör
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ur
 d

e 
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d 
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 m
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t e
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r g

ör
 p
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an
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t. 
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xe
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pe
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ur
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a 

gr
up

pe
r a

v 
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ka
nd

en
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m

 v
i a

rb
et

ar
 m

ed
 i 

sa
m

ve
rk

an
 m

ed
 a

nd
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m

yn
di

gh
et

er
 g

lö
m

s 
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rt 
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te
n 
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-
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at
io

n.
 D
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to
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g 

at
t f
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 u
ttr
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t f
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tt 
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. 
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t d
e 

få
tt 

ut
 

m
yc

ke
t p

å 
ko

rt 
tid

. M
ån

ga
 v

ille
 v
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i s
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r d
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 d
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 D
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n.

 "V
i h

ar
 in

te
 ti

d"
 ä

r 
en

 v
an

lig
 k

om
m

en
ta

r. 
La

n-
di

r h
ar

 in
te

 ta
gi

t 
be

sl
ut

 ä
nn

u.
 E

v 
sk

er
 d

et
ta

 v
id

 c
he

fs
m

öt
e 

05
05

26
.  

P
å 

de
tta

 e
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r d
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 d
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 p
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 d
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. D
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 c
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i f
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 p
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 D
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 d
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 d
e 
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. D
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 c
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 b
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t d
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 d
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 b
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. D
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 b
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 b
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 p
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 m
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 m
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 tj
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 b
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t d
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t b
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t p
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 o
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 o
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r o
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r m
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 d
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. D
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 d
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 d
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 m
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r t
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 p
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 p
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A

tt 
ar

be
ta

 m
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en
 d
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n 
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 p
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ng
el

äg
na

 o
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tt 
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 m
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 p
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et
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 p
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 d
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 s
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ra
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tt 
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 m
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. D
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 b
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v 
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er

 p
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 m
ed
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ik

et
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ne
bä

r a
tt 
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t b

le
v 
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nl

ig
t a

tt 
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 i 
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ge
t m
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te
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itt
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se
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et
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tt 
ar
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ar
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 p
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om

 u
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er
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bä
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rk
sa
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et
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r m
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e 

ko
nf
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a 
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r o
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t o
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 m
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U
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 d
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a 
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 p
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en
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an

 fi
ck

 e
n 
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a 

up
pl
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se
 u

nd
er

 d
is
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s-

si
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en
 h

ur
 v
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ak
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 a
rb

et
ar
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ch
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an
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r v
i b

ör
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a.
 A

tt 
m

an
 h

ar
 o

lik
a 

up
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at
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in
ga

r o
m

 i 
vi
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en

 o
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ni
ng

 s
ak

er
 o
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er
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S
K
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 n
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he
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t d
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. 

20
 

Li
te

 fu
nd

er
sa

m
t. 

N
åg

on
 u

nd
ra

de
 o

m
 d
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l p
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t d
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r s
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 p
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r d
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 p
å 

et
t t

yd
lig

t s
ät

t. 
E

tt 
in

st
ru

m
en

t f
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t o
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 rä
tts

äk
er

he
t. 

V
ik

tig
t a

tt 
le

dn
in

ge
n 
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t d
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 m
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 m
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r d
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 d
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 m
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t m
ed

 p
ro

-
ce

ss
ka

rtl
äg

gn
in

g 
oc

h 
hu

r d
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 d
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i f
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 b
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t b
le

v 
al

lt 
tu

nn
ar

e 
be

sk
riv

ni
ng

ar
 ju

 lä
ng

re
 fr

am
 i 

pr
o-

ce
ss

en
 "f

ör
m

ed
la

 a
rb

et
e"

 s
om

 v
i k

om
. T

ex
te

n 
gr

an
sk

ad
es

 ti
lls

am
m

an
s 

vi
d 

et
t s

en
ar

e 
til

lfä
lle

 
oc

h 
ut

ve
ck

lin
gs

om
rå

de
n 

fö
r k

on
to

re
t f

as
ts

tä
ll-

de
s.

 



  

BILAGA D – ENKÄTSVAR FRÅN HANDLEDARE 409

23
 

M
ån

ga
 n

ya
 a

ns
tä

lld
a 

på
 a

rb
et

sp
la

ts
en

 s
om

 
in

te
 h

ad
e 

få
tt 

sp
ec

ie
llt

 b
ra

 in
tro

du
kt

io
n.

 D
oc

k 
en

 ö
pp

en
 o

ch
 a

m
bi

tiö
s 

st
äm

ni
ng

 i 
st

or
t. 

 

U
nd

er
 s

jä
lv

a 
ka

rtl
äg

gn
in

ge
n 

fra
m

ko
m

 a
tt 

de
t i

 s
to

rt 
fa

nn
s 

en
 g

an
sk

a 
ge

m
en

sa
m

 u
pp

-
fa

ttn
in

g 
om

 v
ad

 s
om

 g
ör

s 
oc

h 
sk

a 
gö

ra
s.

 I 
de

ta
lj 

fa
nn

s 
do

ck
 e

n 
st

or
 o

sä
ke

rh
et

 o
ch

 
fö

rv
irr

in
g,

 fr
am

fö
ra

llt
 fr

ån
 d

e 
ny

an
st

äl
ld

as
 

si
da

, d
å 

sa
ke

r k
om

 fr
am

 s
om

 d
om

 in
te

 h
ad

e 
en

 a
ni

ng
 o

m
. J

ag
 u

pp
le

vd
e 

at
t f

ra
m

fö
ra

llt
 

do
m

 s
om

 v
ar

it 
an

st
äl

ld
a 

et
t t

ag
 in

så
g 

vi
kt

en
 

av
 a

tt 
in

tro
du

ce
ra

 n
ya

ns
tä

lld
a 

på
 e

tt 
br

a 
sä

tt.
 S

yn
d 

at
t i

nt
e 

ch
ef

en
 v

ar
 m

ed
!! 

 

D
et

 fa
nn

s 
en

 g
an

sk
a 

st
or

 s
am

st
äm

m
ig

he
t o

m
 

va
r f

ör
bä

ttr
in

ga
rn

a 
bö

r g
ör

as
 o

ch
 re

da
n 

un
de

r 
do

ku
m

en
ta

tio
ne

n 
be

sk
re

vs
 i 

de
ta

lj 
vi

ss
a 

ar
-

be
ts

m
om

en
t s

om
 m

ån
ga

 to
g 

fö
r g

iv
et

 m
en

 s
om

 
an

dr
a 

(d
e 

ny
an

st
äl

ld
a)

 in
te

 k
än

de
 ti

ll.
 M

in
 re

-
fle

kt
io

n 
är

 a
tt 

de
t ä

r v
ik

tig
t a

tt 
få

 m
ed

 d
et

al
je

r i
 

"h
ur

et
" u

nd
er

 k
ar

tlä
gg

ni
ng

en
 fö

r a
tt 

m
an

 s
ka

 få
 

fra
m

 in
fo

rm
at

io
n 

so
m

 ä
r n

yt
tig

 fö
r a

lla
. R

is
ke

n 
är

 a
tt 

de
t s

ta
nn

ar
 v

id
 "v

ad
et

" o
ch

 d
å 

ge
r i

nt
e 

ka
rtl

äg
gn

in
ge

n 
sp

ec
ie

llt
 m

yc
ke

t! 
D

en
na

 k
ar

t-
lä

gg
ni

ng
en

 g
av

 m
ån

ga
 s

ig
na

le
r t

ill
 a

rb
et

sp
la

t-
se

n 
so

m
 d

om
 s

äk
er

lig
en

 k
om

m
er

 a
tt 

ha
 n

yt
ta

 
av

 fr
am

öv
er

. H
ar

 d
om

 b
ar

a 
tid

 s
å 

ko
m

m
er

 d
om

 
ga

ns
ka

 s
äk

er
t a

tt 
ly

ck
as

 i 
he

la
 fö

rb
ät

tri
ng

sa
rb

e-
te

t v
ad

 a
vs

er
 å

tm
in

st
on

e 
de

nn
a 

pr
oc

es
s!

 

24
 

A
rb

et
sf

ör
m

ed
la

rn
a 

tro
r s

ig
 h

a 
en

 g
em

en
sa

m
 

bi
ld

 a
v 

hu
r v

er
ks

am
he

te
n 

fu
ng

er
ar

 o
ch

 a
tt 

ar
be

ta
t m

ed
 p

ro
ce

ss
en

 fö
rm

ed
la

 a
rb

et
e 

fu
n-

ge
ra

r p
ro

bl
em

fri
tt.

 

Lå
g 

ak
tiv

ite
t b

la
nd

 d
el

ta
ga

rn
a 

i p
ro

ce
ss

ka
rt-

lä
gg

ni
ng

en
. K

an
 e

ve
nt

ue
llt

 b
er

o 
på

 a
tt 

de
t 

vi
sa

r s
ig

 a
tt 

m
an

 h
ar

 lå
g 

ku
ns

ka
p 

om
 tj

än
s-

te
r o

ch
 m

et
od

er
 o

ch
 a

tt 
de

tta
 v

is
ar

 s
ig

 ty
d-

lig
t i

 b
es

kr
iv

ni
ng

en
 a

v 
de

t d
ag

lig
a 

ar
be

te
t. 

M
an

 in
så

g 
at

t d
et

 fa
nn

s 
fle

ra
 p

ro
bl

em
om

rå
de

n 
so

m
 m

an
 m

ås
te

 a
rb

et
a 

m
ed

 fö
r a

tt 
sk

ap
a 

en
 

st
ör

re
 e

nh
et

lig
he

t o
ch

 e
ffe

kt
iv

ite
t m

en
 m

ån
ga

 
är

 m
ot

st
ån

da
re

 ti
ll 

fö
rä

nd
rin

g.
 

25
 

P
ro

ce
ss

ka
rtl

äg
gn

in
ge

n 
va

r e
n 

ka
rtl

äg
gn

in
g 

at
t a

rb
et

a 
m

ed
 u

ng
do

m
ar

, d
el

ta
ga

re
 v

ar
 

ko
m

m
un

en
s 

un
gd

om
sh

an
dl

äg
ga

re
 o

ch
 a

r-
be

ts
fö

rm
ed

lin
ge

ns
 u

ng
do

m
sf

ör
m

ed
la

re
, r

el
a-

tiv
t k

ra
fti

ga
 m

ot
sä

ttn
in

ga
r o

m
 h

ur
 a

rb
et

et
 m

ed
 

un
gd

om
ar

 s
ka

 h
an

dl
äg

ga
s.

 

D
et

 b
le

v 
kl

ar
gj

or
t f

rå
n 

sa
m

tli
ga

 m
ed

ve
rk

an
-

de
 u

tif
rå

n 
gj

or
d 

pr
oc

es
sk

ar
ta

 v
ilk

a 
pr

ob
le

m
 

so
m

 u
pp

st
år

 i 
pr

oc
es

se
n.

 

S
am

tli
ga

 rö
ra

nd
e 

öv
er

en
s 

om
 v

ilk
et

 p
ro

bl
em

 
om

rå
de

 s
om

 m
ås

te
 få

 e
n 

lö
sn

in
g,

 d
et

 v
ar

 o
ck

så
 

be
re

dd
a 

at
t t

a 
hä

ns
yn

 ti
ll 

va
ra

nd
ra

s 
fö

ru
ts

ät
t-

ni
ng

ar
 o

ch
 s

na
ra

st
 b

es
kr

iv
a 

fö
rb

ät
tri

ng
sa

kt
iv

ite
-

te
r. 

 





  

 411

B
ila

ga
 E

 
H

ur
 to

lk
ni

ng
en

 u
tv

ec
kl

as
 i 

fra
m

st
äl

ln
in

ge
n 

 



 



 



Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099     

ISBN 978-91-7063-182-5

Självbeskrivning 
och tjänstekognition

När arbetsuppgifter dokumenteras föds ofta nya idéer om hur arbetet ska utföras. 
Skrivandet är en viktig källa till utveckling, men tyvärr är möjligheterna begränsade 
när det gäller att överföra det nya tänkesättet till dem som berörs. Som vid all 
organisatorisk förändring följer de anställda inte alltid de instruktioner som utfärdas. 
Utifrån sina tänkesätt finner de kanske att det nya är felaktigt, skulle kräva mera resurser, 
saknar kontakt med verkligheten eller inte går att begripa. De som utarbetat de nya 
instruktionerna, tycker att de är väl motiverade och lätta att förstå. Obenägna till 
förändring ter sig därför de som håller fast vid det som tidigare varit rätt och rimligt. 
Martin Fransson tar fasta på den krassa men fruktbara insikten att nya tänkesätt lättare 
uppstår hos den som skriver än hos den som läser en instruktion. Med socio-kognitiv 
teori och med erfarenheter från Arbetsförmedlingen, utreds orsakerna bakom den 
påtagliga utveckling som sker hos enheter som ges förtroendet att själva författa 
sina instruktioner och som därför måste samspråka om sättet att arbeta. Trots den 
självständighet det innebär att samordna genom samförstånd, verkar den samsyn som 
då uppstår, faktiskt öka förutsättningarna för central styrning och förändring. Men 
både för att organisera det som redan är och för att bädda för radikal nyordning, bör 
arbetet följa vissa principer.

Martin Fransson har en mångårig bakgrund som konsult 
med inriktning på processorientering inom statliga verk  
och myndigheter. Hans tid delas mellan konsult-
verksamheten och forskningen vid Centrum för  
tjänsteforskning (CTF). Mer information finns på nätet:  
www.ctf.kau.se, www.processledaren.se.
E-post: martin.fransson@kau.se



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




